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מוקדורא רזלירזאי
כמבואר בהקדמה ,חנני ה' בזכות אבותי הקדישים

ותרחיצים.ארסמועטםלעולמ.

חייםאלעזרשטילא
נעהמה"סשו"תמנחתאלעזרד'תלקיח,אותחייםושלום,מאמר
זכרוןצדיקים ,חמשהמאמרות,עולתתמיד,מאמרמלידהספידא,
נמוקי או"ח ,דט _ירה(ב'חלקים)(,הפאריחיבוריםבכתובים).
והשלמותממהותבספרידבירברכנןמראבאהגה"קצים"עוכו'
אדמו"רוצללה"הזי"ע:דרכיתשובהעלהלכותמנה,תפארתכנים
ת"ג,
עלהתורהומחגוים,בארלחיראיעלהתיקתיזהר
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ק
ה
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ל
א
דרכיאמונה,תםקצתהנהותבבידורחמרתגבר למרן
הבח"קמהר"שווקאלבנללה"הזי"ע,

שנו

דברי מהיורא תניינא לצררה

בעה"י ,א' דסליחות תרפ.ד.

לעהקבה"ו אתחיל לכתוב החיבור דברי תורה מהיורא תליתאי.
תוכן החיבור ומעשהו כן הוא דברי תודה ,העולים במקום מה
נוו-א.בעניניםהעומדים ברומו שלעולם .רובםככולם .ועל כולנה
מעלות .אלו השלשה מהדורות .מאיר ומעיר האבא הערה בטהרה
לדברי רבותינו הנובעים מדרך הקדוש הבעש"ט זי"ע .במנהגם
ואמרותם ,כי שרשן בדברי רז"ל בגמי בבלי או ירושלמי או
בזוה"ק ומדרשים ובדברי רבותינו הרמב"ם וטוש"ע והאריז"ל
וכהנה .וס"הכי הפליא חסדועלי הצעירכי באתי עד הלוםבריך
רחמנאדיהינולןאוריי"ןתליתא"י במהדוראתליתאידבר"י תור"ה.
כה יוסיף הש"י לטובה בכ"ע בכוח"ט בסש"צ לאיוש"ט בכ"י
ועינינותהזינהבבנין תליתא"י כיעקב שקראו ביתשלי"א ומובהר
שבאבות ישגבנו אלקי יעקב ע"ד כבוד שמו ותורתו בב"א.
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מהדורא תליתאי

ארשום בזה בעה"י מה שאמרתי בסיום מסכת ביצה (בלימוד
הישיבה רבתי) בדשדש אלול הלז (תרעיד)לטובה .והנה
מסכת ביצה מסיים בעי מיניה ר"ש בר רבי מרבי פצעילי תמרה לה
מהו(פירש"יפצעילי תמרה .תמריםשאין מתבשלותבאילןלעולםוגודרין
אותן מדאילן ועושץ להן חותלות הן כלי כש"ת תמרי"ם וכונסין אותן
לתוכן ומתבשלות עכל"ה) א"ע אץ מוקצה לר"ש אלא גרוגרות וצמוקץ
בלבד (פירש"י אלא בגרוגרות וצמוקין שהן מתחלהראויין לאכילה והוא
דחה אותםבידיםוכו' אבל אלו לא דחה אותןבידיםואיכא דאכילמינייהו
הכיוכו' עכל"ה) ואמרינן שם עוד ואיבע"א לדבריהם דרבנן קאמר להו
לדידיאין מוקצה אלאלדידכו שדולימיהתהיכאדיוצאותורועות בפסח
ונכנסות ברביעה ראשונה דבייתותהן וכ"ל רבנן לא מדבריותוק .עכ"ל
הגמרא.בסים מסכתביצה .והנהידידייחבירייורבותי.הןסיימנובעה"י
כעת המסכת הזאת בסוףימיהקיץונתחילא"'הלדבין ללמוד עלהתעורי
יפחת התוום אשר כבר עתה צריכין להוסיף לימוד בלולה מט"ו באב
חולאהויש מעלהזו של מעלת התורהלימות הוטרףעלימי דגךץ לאשר
בחורף הלילות ארוכות ודכא זמן ליסוד לכל אחדכפי שיוכל יותר אם
~סוד עד אחרי חצות לילה  14לקום בלילה בראש אשמורות וכמאמר
חוקבעירובין נגף ס"ה ע"א] לא איברי סיעתא אלא לגירסא.

שנח
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וכבמך ששמעתי בשם הגה"ק מהרס"ממרימנובז"'ע שאמדכימרגיש
ודואה הצירופים של חדשי החורף מאידים יותר מאשד שלימי
הקיץ והואמפני התורה שלומדים ישראל בימות החודףבלילה (מה שאין
כן בימות הקיץ שאין זמן בלילה והם טרודים ביום בעסקם על המחיה
ודבלכלה) עכד"ק [ואאמו"ר הגה"ק ז"'ע הגיד הטעם שמאידים יותד
הצידופים של חדשי החודףמפני שהםאבדין דדכודא (ז"א) מהשאיןכן
בימותהקיץאבדין רנוקבא (רחל)וידוע מעלתהיכרעל המקבא עכתד"ק
ואכמ"ל] על כל פנים זהו מעלת החורף עלידי התורה .אמנם לעומת
זה יש מעלת ימות הקיץ עלידי המצות של המועדים שהםבימי הקיץ
כאשד מתחילניסן ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה ואח"כ מתחיל
ימי חג הפסח ומצות שללילי הסדר ואח"כימי ספידת העומד ואח"ז חג
השבועותוכןימי המצרים מצוה להתאבל על חורבן בית המקדש(טימוא
מרבדי קבלה כד"ת דמיא כמ"ש הפוסקים מדב' ניכתה ח' "ש] כה אמר
ה' צוםהחמישי)וכן חדש אלול חרשהתאיבה שהוא מ"עמדאורייתא
וג
טכדאמדינן נסה
יירח האתנים חדש תשדי דתקיף במצות מכלויו"
ואחרז
דף -א ע"א] וכ'ץ מצות עשה דאורייתא טפםבימי הקיץכה
 ,מה שאין
כן בחורף שאיןטים מהעד מן החדרה [והגםכי חדש תשרי שייך לפי
הבונת הנ"ע בבחינת אבדים דדכרא לימות החודף .אמנם בפשיטות לפי
מקראי החדרה הוא חג האסיף תקופת השנה שלעבדוהיינו תשרי צדיך
לימות הקיץ גמד השנה] תהו מעלת ימי הקיץ עלימי כתורף במצות
י הקיץ כנזכר והגם שאמדו חז'ע נסוטה דף כ"א ע"א]
המוערים שישבימ
מעלת החגרה על המצות החשרהבין בעידנא דעסיק בה וכו' מה שאץ
כן מצות וכר מ"מ לעומת זה יש מעלת המצות על החורהכי בחורה
גם בדוב מעלתה כשעוסעךט בפלפול ובעיון ומחדשים דברים נפלאים
ודודתכםבדבים(חיןעוקד תורה שבע"פ לחדשולפלפלכמובאבאדמונים
בשם מרץ הרה"ק מצ84נז בעל דברי חיים ז"ש .אמנם) יש בזה (על
הטוב) גררתהלב .וכמויסומרוחז"לבזוה"ק וח"א קל"ח ע"א] חלמלא הוא
(היצה"ר) ל~כא חדוה השמעתתא .ומצינו באדר"נ נפדק ג"ח) כשתפקע את
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רשב"ג ור ישמעאלליהרג שא"ר ישמעאל לרשב"ג שמא (בחטאזה הוא)
כשהיית יושב ודורש בוו הבית היו כל אוכלוסי ישראל יושבין לפניך
זחה דעתך עליך אמר לו (דשב"ג) ישמעאל אחי מוכן אדם שיקבל את
פגעו (היינו שהצדיק עליו את הדין בעבוד זה) ואם בארזים תנאים
קדושים ושרפים כאלו נפלה שלהבת חשש זה מהיעשואיזובי קיר ואנן
1בלימוד תורה
מהנעניאבתרייון נשכבה כבשתינו ,ופלצות תתחזנו,חי
לרבים מהשאיןכן בעשית מצותכגון פצות אכילת מצהבליל פסח 14
לשמוע קול שופר בראש השנה או סוכה ור סרנים בחג דעוכות וכיוצא
זהו עושה כל אחד ואחד מישראל ולא עריך בזה זחה דעתו וגבוהת הלב
(ואם שמכוין כראוי בעת עשיית המצות חץשייך גם בתפלה ומעשים
ף תפלה ןיכמ"ש בחיבותו דברי תורה מהנירא חנ"זא אות
בכליום בכונתעי
ה' ע-ש]ואינו דוקא בעשיית דמעות) ע"כ זוב מעלזת דמצות(שניבים
בכלימי הקיץ) דלא שייך גבייתו גבהות הלב כמו בלימוד תורה ובפרט

לאחרים כנזכר.

לזרקו י"ל נירושלמי שבת וש"ב הלכה ר) הא דאת קטר לולבך קטור
רגלךהיינו שלא לפרוזם בספינה בים 3ף"'פךובקרבן עדה שממג
דעוכות והלאה לא יפרשו בספינה משום שהנא סכנה אז .וזון העניןכי
פחג ושוכות והלאה (ההע שקושרים הלולב להצניעו לשנה הבאה) קשר
ספסלך ורגלך מלפרוש בים שהוא דרך סכנה ואין מה להצילכי ארן
דוזודהמצויהבעוברייגרםכמו שדדתה 1עיייבמיףי"" ע"אופירש"י
כ לא מעבדליםונא.ודייט מחמת סכנת ושלסגלהים
ובפרשת נודפס]3,וי'
גרן דעתם מעשבת לירד לתוך עומקה של הלכה .מה שאין כן במצות
מזמןלימ
ןיכהים לקיים גם על הספינה על הום כדמציע בסוכהניו
ה לו
מ"" ע"ש בר"גוריי ושתב"עוריקקשהיו באים "בספינה" הלאדי
לולב אלאלרבןגמליאל בלבד שלקוםבאלף זחחג'ויצא בו ומוט "'%
וכר חץ שמצות כבן ישולב" יוכלולקיים גם על הספינה מה שאיןכן
לימוד דשזודה כנ"ל ע"כ שפיד פובן דברי הידהאפר שבת הנ"ע דאת

חיע

שם
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קטר "לולבך" (היינו אחרי חג רבוכות שאז לא יוכלו לקיים מצות
המועדים בימות ושורף על הספינה ואין מה שיגן שם עליהם בהספינה
בים ע"כ) קטור רגלך (ספינתך) .ובזה נבוא להבין דברי הש"ס ביצה
בסיומא דבעי מרבי פצעילי תמרה האבי מהו שהוא סתם ר"ש רשב"י
ל המה הנצוצות הקדושות מכל
ה לנו דרך אמת להוציא יקר מזול
טייר
ענין גשמי ובעובדא ומלולא ברעותא דלבא ועפ"י אשר נתבאר מרבינו
הקדוש האריז'ע וכמו שביאר הגה"ק הרמ"ע מפאע ז'עכי אין העולם
דבר גשמי ששייך לומר עליו כי הוא זהו "רשות" כי אם כונתו לשם
שמים אז הוי רבר מצוה וקדושה .ואם הוא לתאות לבו בלבד אז הוא
חלק הס"א ח"ו .וזהו ששאלו אליבא דר"ש פצעילי תמרה היינו שלא
נתבשלו כל צרכן כפירש"י (היינו המצוות שלא נעשו לשמה בשלימות
כראוי) ומשימין אותן בתוך כפו"ת תמרי"ם של הלולב כפירש"י הנ"ל
(והיינו שמסיריםהעלין מכפות תמרים אחרי נטילת לולב בחה"ס) ואח"כ
בימות החורף בגמד המצות והמועדים אם יש תיקת ל14תז המצוות שלא
ואם אינן בכלל מוקצ"ה (דהיינו מוקצה מחמת
נתבשלו כל צרכן
י
'
נ
כ
מיאוס ואיסור שהוא נבדל ומופרש מצד הקדושה שלא ליגע בו בעת
קודש) ואמך רבי דלר"שאין מוקצה (דבר מן העולםאינו נבדל ומוקצה
על פי ש" הפנימיות הנ'ץ) אלא גרוגרות וצמוקין לבד פירש"י כנ"ל
ם נעכז ד"ת ח"ז אות ט"ב]
שהן מתחלהרשויין לאכילה וזעא דחה שתןבידי
ו ט' ע"א] ר"שבןיוחי אומך
היינו ר"ש בזה לשיטתו דבמחב" בחגיגהני
איןקורין מעוות אלאלמי שהיהמתוקן בתחלה ונתעוותואיזהזה תלמיד
חכם הפורש מן התורה עכ"ל המתנ"ה"ה ראוי לקרותו "מוקצה" שהיה
רשי מתחלה (ת"ח כנזכר) והוא דחה במים את עצמו שנתעוות ופירש
ונדחהמן התורה(והיינוכמו ששמרורז"ל נססחט דף מ"ט ע"ב] שנהופירש
גרועיותרמכה ),אבלמי שלא פירש ודחה את עצמובירים רק שנכשל
בעבירות או בתורה ומצות שלא לשמהעדייןישלותיקוןוהריזה איע
בכלל מוקצה לדהותו מהקדהעה כנזמר אבל רבנן משאירין בכמו אלו
(אפילו שלא נר) 1ובדדו את עצמם ביזתם).
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וא"ל ר"ש לרבנןלדידי אין מוקצה (כנ"ל .וצד הקדושה קודא אותו
"ביתיות"היינו שהם מבית בפנים בהקדושה וצד הס"א המכונה
בשם מוקצה קורא "מרבדיות" כי "מדבר" שממון נקרא הס"א כנודע
במקובלים דאשונים ז"ל) אלא לדידכו (שמחמידין כנ"ל) אודו לה מיהת
היבא דיוצאות ודועות (במעשי המצות) בפסח(היינו מעשי המצותבזמני
הקיץ מפסח כנ"ל) ונכנסות (בתקופת השנה זמן האס"'ף סוכות ושמ"ע
יתודא שלים) ברביעה ראשונה(י"ז מרחשווןכפידש"י .וכמבואד במחברת
הקודש מכתבי האריז"ל עוהיחודא סולים בבדכת הגשם בשמ"ע סוףימי
חג דסוכות מעבודתנו כל אלו הימיםה" בשמ"ע ביאה דאשונה ובבחינת
אין אשה מתעברת מביאה דאשונהע"עבי"ז מרחשווןהריזהביאהשניה
עיי"שוייתשו מזה כח" שעו יששכו כמאמו חדש חשון] ונמצאכיסוף תקופת
השנה מהמועדים מן דבורה שמתחילין בפסח נשלם ב"'ז מדחשוון זמן
דביעה ראשונה כנזכד ואז נכנסות פנימה בשלימותן) וז"ש ד"ש לרבא
אודולי מהשת בהמצות שעושיך בחגים ומועדים מימי הקיץ עד הגמרן
אם אתם חולקים על 3בלימוד התורה ששייך בזה גישת עלפי הרוב
וכנזכר על כל פנים אודולי בהמצות דלאשייך בהם גיאות כיק שכל
אחד ואחדענשהכזה כנאוע"כמזמן הפסחעדדביעה דאשונה"בייתות"
הןאפילו אםאיןעושין לשמהכראויישלדבניסן בקדושה בבחינתביתה
פנימהועלזההשיבולו חכמים (המחמירים בזה כנק) דגם אלו מדבריות
ק (הייתברינת מדבר שממק לצד הס"א ר"ל) אם עשאן המצות שלא
ש סמיכות
לשמה כנזכר רק צריכות כונהלחים פועלן יתברך שמו.חי
המסכת נעוץ סופה בתהלתה שנקראת "ביצוף' בלשת הראשונים "יום
טוב" על פי מה שכתב בהקדמת סמיכת חכמים משום דיום שב דומז
לעולם הבאיוםשכולו טוב ובגבהרומז על וגז"ד שהואעגולהכמויו"ד
שאין לה בית קיבול לומר דקןלם הבא נברא ביו"ד ולא בה"א שנברא
העולם הזה עי"ש חזן מורה שלא לעשות התורה ודממות לשם פניות
םהזה.
וגאות ולא לעשותןביתקיבול לטובת עצמו לקבלמוץ הנאתעלי
ועתה אחה ורעה שימו לבבכם לכל הדברים דקלו .חתשס יתברך יעזכם

שסב

דברי מהיורא תליתאי עררתן

ללמוד וללמד לשמוד ולעשות לשמה באמת מתוך נחת והרחבת הדעת
בקדושה וכוח"ט במפרן שלצדיקיםלאיוש"ט שנת גאולהוישועה במאדה
בימינו בכ"י.
וב:זדק שכתבנולעיל לחד צד מעלות המצותעל התורהיען שבהמצוות
אין חשש כל כך לבא לידי גאוה מה שאין כן בלימוד התודה
בזהישליישב מה שחקר מדן הקדושבדאגנית חכמה בהקדמה למהמצינו
בש"ש נתענית כ"א ע"ב] מעלת המצות על התורההיינו מעלת העשרהיותר
מלימוד התורה כגון אבא אומנא וגםאביי על רבא וגם ד'חייא שאמדו
גדולים מעשהחייא כדאיתא בכתובות [וע=ן בדברעו בדברי תורה ח"ג בזה
אוח ג']וכן הביא שם בה"ח עוד מדבריחז'"ל ותירץ 8שן משום שהתורה
הינו הלכות המצוה יעשה בשעה אחת כגון אם קרא אדם כיצדיקיים
מצות סוכה או לולב יקראסיד המצות בשעה או פחות ולתיקון עשיית
המצוה מבטליום אחדוכן לתיקת המצותתפילין עד שיעבוד העוד לשם
קדושה ועד שיעשה הבתים והכתיבה צדיך זמן דב והקריאה ללמוד הוא
זמן מועט ולכך שכינה מתתקנת במעשה יותד מבאיבוד עכ"לדיבשית
חכמה ולא זכיתי להבין ישובו כי באמת להעמיק בהלכתה כשצוה בכל
פרטיה להלכה למעשה כאשד נצטוינו להגות ללמוד וללמד צריכים זמן
רב וסיב ובלה בה ומינה לא תזוע ,ודוע מעיקר הדין והצריכים להגות
יומםולילה ולבדד הלכה לאמיתה של תורה .והלכה ברורה .וצריך לזה
זמן דב מאוד .מהשאיןכן ע"ת המצדה כגת לולבמישגביה נפקביה
יוצא ינץ חובתןביגע אהד
כדאמדינן בגמרא [סוכה מ"ב ע"א]וכן
" אות ח=ם שם] טה שאין כן
=זןן5
כששיוע קליו כמבואי בסימן ל"ז[יע2
נח"
לימודהלכותיה שכ"אכמיםשאין להם פף ,ומ"ש הקדוש בראשית חכמה
ן המצוהונעבה
מעניןזמןעשייתהבתיםועורותן ושפרשנת הנהפשוטיאי
על דמדם לעשות זאת דק להערפה בתים או הסופר שיוכלו לעשות אלו
תהו שמנות תרכול אחד מני אלף שבין כמה אלפים אנקתם אבל רובן
ככה ,לא יעשו חשת כלל .אמנם לדרכנו שפידכי בעקרית המצוהאין

דברי מהיורא תליתאי לגריפון

שסג

חשש גאוה כל כךכית שכל אחד עושהכן בחיובו ומצותו מהשוויןכן
בלימוד התורה שמצוה לעסוק בה [וכמבואר בט"ז [או"ח סימן מ"ז] על
הברכה לעסוק בדברי תורה כנודע] שיוכלו לבואלירי גאות ח"ו כאשר
ישיג קצת שכל ועומק דעת לימוד חכמת התודה ע"כ י"ל שזהו טעם
חז"ל שאמדו מעלת עשיית על מעלת המצוה העוסק בהלכתה כנ"ל:

ב.

הנה בעה"י חשבתי וספדתי יגעתי ומצאתי מספד השמות הו"י'
ב"ה (א) בתוה"ק תודת משה (אשד הוא בחינת ז"א שורש
וגוף האילן והוא תודה שבכתב כנודע) והנה בזאת התודה כולה מספדן
אלף תת"כ והוא בגימטד" שמ"ע ישרא'ל הו"" אלקינ"והו"י' אח"ד עם
שב"ת ,ע"ד המדדש מובאבתום'חגיגה[ין ג' ע"ב]בדיהמי כעמך ישראל
כי שלשהמעידין זה על זה ישדא"ל ושב"ת והקב"ה עי"'ש והנה אמדו
חז"ל [שבת דף פ"ו ע"א] לכולי עלמא בשב"ת ניתנה תוד"ה .וזרא הענין
שאמרו בזוה"ק [ח"ג ע"ג ע"א] אורייתא ,קוב"ה ,וישראלחד.כיאודיית"א
במקום שב"ת שבו ניתנה תוד"ה והכל חד [רעיון במאמרעו תורת שגת פרשה
קדושים] דזהו מכוון שפיד כי יחודש עילאה שמע ישראל וגו' מס שבת
ה כנזכר אלף תת"כ מספד השמות בתודתנו תוד"ת מש"הוכמו שהוא
עיל
בחינת שב"ת כמובאד בכונות האדת"ל מעמוד ש'יד לעום היושבת ד"ת
למש"הוכמו שהארכנובזה בכמה פרשיות במאמרינו תודת שבת חשעוד"ה
מתפשטת על יזר מש"ה בכל דרק וררא דדוחיה אתפשט בבחינת משה
שפיד קאמרכנודע ,וע"כ רמוזכי השמותהו"" מתחלת התורה עדאנכי
הו"" אלקיך [נפרשת יחרק ד)מ מספך תי"ט בג'מטך" אהת"י בסוד הכתוב
אמוד לחכמה אחת"י אתודוינו בחינת מש"הכי מש"ה ניתנה לו התורה
כולהכדדדישויקיביום כל"ת מש"ה אמנם הואבבמויעליונהיותרהיינו
(א) הג"ה .כמ"ק כמגלם פשקוח [ערקפ כסר .כ
סב"מסכלוכן פפחסו"ביר'קסצןכי
כל סחקכוטסקילס חקכייגס
ורוקכ"י
כינזוס"ק ירמי
ג
ע
קמע ק~ס סופר  %לקלס לעבשכ כן כ
י מק מעקם חקמן
ין קלסו"י' וכו' פככל"ספיי"ק.
ויפח כקלקלמיקירועחסכו

שסד

דברי מהדורא תליתאי רצררה

אימא עלאה כמבואר במקובליםכי מש"ה זכה לבינ"ה בחינת לא"ההפיז
קה"ק והוא בחינת מקור החכמ"ה ובראשית ת"י בחוכמת"א ואורייתא
מחכמה נפקת ניתנה על ידו ע"כ התורה נקראת בחינת אמוד לחכמ"ה
אחת"י את כנזכר .ונאמר וניתנה התורה למשה דבינו .והוא מפורש כן
בירושלמי סוטה [פ"א הלכה ט'] עה"כ שנאמר [שמות ב' ד'] גבי מש"ה
ותתצב אחות"ו מרחוק דדיש שם פסוק זה ברוה"ק נאמר וכו' אחות"ו
אמוד לחכמ"ה אחות"י את עכ"ל הירושלמי עה"ש .והבן אלו הרמיזות
לפלא בעה"י.
דגש מספר השמותהו"י' מתחלת התורה עדו' דגחו"ן שהואחצי התורה
המה תרצ"ב ,י"ל רומז בכתוב כל הולך על גדו"ן שנאמר שם
הוא"ו הוא ברמז על גחונ"ך תלך שנאמד עונש הנחש בחטא אדם הראשון
אשד משם התחיל הקללה על ידי הנחש ועל כן בחטא אדם הראשון
שנאמרבחצי ד~פר תורה הראשון (וכלדברינו בדרך אפשר) הוא מבחינת
אלקי"ם כמ"ש רש"י עה"כ בראשית ברא אלקי"ם שעלה במחשבה לברוא
את העולם במדת הדין וכו' ע"כ חצי הדאשת מבראשית והלאה נמשך
משם אלקי"םוכית שמשם אחדי השתלשלות דב מק"כ צירופי אלקי"ם
יש יניקה לבחינת אלהים אחדים כמבואר בכתבי האדיז'ע וע"כ היה כח
להנתש להסית ולהריח ולהחריב העולם אז וע"כ יש י"א ארורים בהר
עיבל ולעומתם י"א ברכות בהר גריזיםכי דובללה משורש הנחש בהר
עיבל ולעומת זה הברכ"ה בהד גריזי"ם ע"כ ברכ"ה ה"ד גדיזי"ם עולה
תרצ"ב כמספר שמות הו"י' עד ו' רגחו"ן שודא הבג"ש שעל ידי זה
נמשכו הדינים והקללה ר"ל [ועפ"ז י"ל בכתוב ברצ"ת שי' דרכי איש
וכו'עיין מ"ש [בד"ת מהדורא ז' אות נ"ר] ואח"כ מחצי השני בחי' שיתף
מדת הרחמים וברכה ע"כ מדובה  012מספר בדכאה ה"ד גדיזי"ם מספד
השמות הו"י' בחצי הרשימון ונתגלה המתקתן בחצי השניטימוא בחינת
רחמים ובדכה כנזכר:

דברי מהיורא תליתאי רצודה

שסה

ג
 .בש"מ ב"מ[יף פ"ה ע"ב] בהג"א מרבנן דהוי שכיח אליהו גב"
רא"ל לאליהו אחוילי רבנןכי סלקי למתיבתא דדקיע
א"ל בכולהו מצית לאסתכולי בהו לבד מגוהדקא דד'חייא דלא תסתכל
ביה מאי סימנייהו בכולהו אזלי מלאכי כי סלקי ונחתי לבד מגוהדקא
(פירש"י קתדדא) דד'חייא דמנפשיהסליקונחיתוכו'עכ'ע הגמראובעץ
חייםלדבינו האריזתן [שער העיבוריט פ"ר מ"ב] פ" רבדי הגמדא אלו וז"ל
הנה נשמותהצדיקים הם למעלה ממדרגת המלאכים [זח"א רמ"ה ע"ב] וז"ש
כאן שבכל הכסאות של נשמות הצדיקיםהיו המלאכים מעלים אותן חוץ
מכסא דד'חייא שהוא עולה מאליו והיה נדאה שיותר כבוד היה שנעלו
אותו המלאכים משתעלה היא בעצמה אםכן מה מעלה הזאתופי' שאלו
המלאכיםהמעלין כסאות של נשמות הצדיקים הם המלאכים שנחצבו עם

הנשמה והכסא נושאת אותם כמו שאמדורז"ל [סוטה ל"ה ע"ב] הכסאנוודא
את נושאיו והאדון נושא את נושאיו ונדאה שהמלאכים מעלין את הכסא
אבל (באמת) הכסא מעלה אותן עד מדריגתן שהמלאך אינו עולה יותר
ממדרגתו אפילו נקודה אחת ולזה הכסא של ד' חייא שהיתה למעלה
ממדדגת המלאכים היתה עולה מאליה שלאהיו המלאכיםיכולין לעלות
עמהוזהו מגדמא סלקא ומגדמא נחתאכנ'ע שעלידי שהצדיקיםעוסקים
בתורהובמעשיםטובים מדרגתן למעלה מן המלאכים עכ'ץהע"ח.ועדיין
יפלא ותקצף מאוד מ"ש הטעם שעל ידי שהצדיקים עוסקים בתודה
ומעשיםטובים מדדגתן למעלה מן המלאכיםוכי שאד התנאים ואמודאים
לא עסקו ח"ו בתורה ומעשים טובים ואם כן מדוע בכסאותם עלו
המלאכים עמם ולא 8מ כסא של ד'חייא.

אוקנט יש ~שב שפיד בעה"י על פי המקובל אצליע בשם הגהק
מאפטאז"'ע (בעל שהב ישראל) ומנ'צבמעזיבוז שהיהדרכו
בקודש להיות משתעי במילי דחכמתא מילין לצד עילאה ידבר וכזפ
הצניע וכזמה הדברים בלשון חידות וגוזמא 9ד אשד השתומם כל שומע
ונרע מבק (ובאמת דבריו ז"ל עמקומני ים) והגיד "8א מה זה אתירא

ש%

דברי מהיורא תליתאי וצררה

כ"כ מביאתי לעולםהעליון (אחדי פטירתו) ממלאכים שומרי הפתחים של
היכלות גן עדן הלא אם אמצא מלאך אחד אתן לו (מאשד אקח עמי)
אשישה א' של בשר או של לחםמיני מתיקה וכחשן לא טעם דג1לאך
מימיו רעלידי זהיכניסוני לגן עדן ובשער העתר גדול מזהומבינה א'
שם היותר גדול אתן לו בקבוקיין טוב ועתיק וזאת לא טעם מעולם
ע"כ יכני%ני גם להיכל היותר גדול וכן כיוצא עכד'וק .ולכפירה מובן
בפשטותכייחשוב שעלידי המצות ומעשיםטובים שעשהבמידידאכילה
לשם שמים באמת בעומק הכונה וכיוצא בשארי מצות גשטיות העלידי
זה נדחו המלאכים מלקבל התודה כדאמרינן [שכת דף פ"ח ע"כ וסא"ל
כלום למצרים ירדתם וכו' יצה"ר יש בניכם,
יוכלו לקיים המצות
של גשמיות מה שאיןכן ישראלמקיימי מצות וארציים והגשמיים ע"כ
להם ניתן התודה וזהו ידעת המלאכים ע"כ הוא חשיבות גדולה אצלם
עניני מצות מעשיות של עולם הזהוע"י אלו יזכרוליכנסבגןעדן בכל
ההיכלות וזהו כונת הצריק הנזכרוהיינו בזכות המצות והאכילה שעשה
בגשמיות וכית בה כונות הראויות צדיק אוכל לשובע נפשו וזאת לא
יוכלו המלאכים כלל כנזכר:

היא

אמנם להבין דבתי הע"ח בפשטות לענין חשיבות ר חייא דוקא והא
י כהנצו ד'
כמו שאמדו [שם כב"מ וככתובות דף ק"ג ע"אכיינ
חנינא וד' ח9א דא'ע ד'חייא בהדידידי קאמינצית דעבדי לתורה דלא
תשתכח מישראל מאי עבידנא אתקנא ושדינא כיהגא וגדילנא נישבי
וציידנא סבי וכו' כו' היינו דאמר רבי כמה גדתכם מעש"י חייא עכ'ע
ידזהו מעלתד'חייא מהםגדוליםמעש"י ה9אדייקא בגשמיות
הגמראהי
שעקשה בעד התודה ומצות ומעשים %בים (וכמו שהסביר שםדגחתרערש
א בפועל הלא בכח בלבד) [התיז כדברים בזה לואל אות
דמעשי ר'הייאד"
א' וכדברי תורה מהדורס התיצא אות ק"ג]דלפיזה מי111בשיטבבקמ"י דדוקא
ר ח9א שעסקביותר גדתכם מעשי ח"9אמישמר כנזכרע"כ המלאכים
ם עם הכסא של ר' חייא שהש"ע שלו ממצות מעשיוה ובנה
אינםעוזי

דברי מהיורא תליתאי רצורדן

שסו

לא יוכלו להתחבר עמוכי המהאין להם חלק מעולם בזה מה שאין כן
עם שארי התנאים ואמוראים שעמקו יותר בתורה ועבורה מצות שכליות
וצוחניות ובזה יוכלו גם המלאכים לעלות כי המה גם כן עובדים כזה
כנזכר .ונכף בעה"י ובזהתבין דברי הירושלמי סוטה [פ"ז הלכה ד'ן בשם
י מצות בצלה של בעלי תורה
ר מ"א עתיד הקב"ה לעשות צללבתי
מ"טכי בצל החכמה בצל הכקל עיי"ש והיינו ר' חייא לשיטתו דמצות
מעשיות בכסף וצדקה חשובים מאוד כנזכר:
ר* ולש"ע תרים[י ,ש"ח סי' א'] ברמ"א .דמי דמאנה את עצמו מותר
להנותו[יעייז מ"ש בד"ת ח"ז אות נ"ג] והדברים הם קשים
להבין דמי הוא שמאנה את עצמו ומהיפעל בזה להרע לעצמו ואם הוא
פתי ושוטה שאינו מבין איך לכלכל דרכיו ומאנה את עצמו וחושבכי
הולך בעצה טובה ובאמת הוא עהשה רעה לעצמו (בעצתו הפתאית בשביל
עצמו)וכי בעדזה (שהוא שוטה) מותר לעבורעל לא תונווגו' ולהנותו
ובסמ"ע [ס"ק ד'ן נדחק בזה (מה שמקורו הוא מהמדרש מובא בנמ"י)
עיי"ש מה שסיים פירושוכיוןראין דרךבני אדם להונות אדם את עצמו
משוםהכיאינו נקרא עמיתך שאינו בכלל ישוב והדרך ארץ ומה"נ כתב
כאן מורעםובעיר שושן עירבב וכתב וז"לי"אדאיןמוזהרין אלא עלמי
שהוא ירא אלקים אבל אם אינו ירא אלקים הרי הוא מאנה את עצמו
ומותר להוניהו גםכן עכ"ל מראה דפי' גם כל למור"םכן דחדא קאמר
וז"א ולפי דברי עיר שושן תלה תניא בדלא תניא עכ"ל הממ"עהעדיין
הדברים צריכין תבלין להבין וגם כדי ליישב דברי זקיני הלבוש (עיר
שועה) אשר הלמ"ע רחשם כלאחר יד ובאמת דבריו מתקבלים ונחמדים
בפירושדברי הרמ"א( .כילפירבדי הסמ"עעדין קשהכנ"לוכי בשביל
שועט שוטה כל כך עד שאיש מן הישוב מותר לגזול ממנו ולהנותו
כנזכר).

שטח

דברי מהיורא תליתאי וצררה

ונקרים בזה מה ששמעתי מאבותי הקדושיםזי"עכי בעת היא"צ של
רבינו הגה"ק מהר"מ מענדל זי"ע ברימטב אשר התאספו
גדולי עולםגאוניוצדיקי הדורזי"ע כנודע ובעת הסעודה הגיד אז הה"ק
מהרצ"ה הכהן זי"ע (מדימנוב) עה"כ (בפרשת קדושים כ"ה הז] (אשך הל
היא"צ אז) לא תוש איש אתעמית"ו הענו שלאתונוכל אחד את אמית"ו
(האמ"ת שלו [אל"ףבעי"ן מתחלף באותיות אחה"ע כנודע] שלא להונות
א"ע כי הולך בדרך אמת בעבודת ה' ובאמת נהפוך הוא) כן התבארו
הדברים בלשון חסידים וצדיקי הדור שהיו אז שבחו ורוממו את התורה
הזאת כשבאו לבית אכסניא שלהם [ואמרו שכיון בזה לסוד ספירת העומר
אשר היה אזבימי ספירת יושר .ונראה פשוט כי כונתם שדעתו לאשר
צריכין בספירת העומר לכוון לאקי"ק ברבוע מספר ר"מ ועשר פעמים
ד"ם גימטר" מ"ת ולהמשיך האל"ף שיהיה אמ"ת וכן הוא מספר אק"'ק
פעמים אקי"ק ולאשדצריכין אז לתקן (בנפשו) מדת האמ"ת ע"כצריכין
ליזהר שלא להונות האמ"ת שלו כ"א ואכמ"ל] עכ"פ לעניננו יתאחדו
דברי הקדוש מהרצ"ה הכהן הנ"ל להבין בפירוש דברי קדתם זעתני
הלבו"ש הנ"ל .ראם הוא מאנה את עצמו אינו ירא אלקיםכיוןעזיא
את עצמו מאנה האמת שלווווט מותר להנותוזכי הוא בצד השקר ר"ל)
והדברים מבואריםכי אזאינו עמיתך בתורה ומצות ומיושב מה שהקשה
הסמ"ע עלזקיני הלבוש וכן כל הנ"ל .ה' יעזרנו במהרהבימינו לכוין
להאמת לאמיתו בכ"ע.

והא דאמדןכי יש שנימיניבני ארם שמאנה א"עכימי שאינויודע
לכוין מצבו ומעמדו ועצתהליכתו ומחמת שטותו אישיודעשאינו
יודע וחושבכייודע הוא ובזה מאנה את ועושךע"ע בכלל שוטה יחשב
ולא שייך לומד לדידן שמותר להנותו היים לגזול ~תו .מה שאין כן
מי שבא בערמה ומרמה לגנוב דעת אחריםהיא משוקע כל כך בהשקר
עד שהוא מאנה את עצמו וחושב השקר לאמת חע בכלל המאנה את
עצמו שאינו ירא שמים ומותר להטטו וכדברי הלבוש הנ"ל:

ה.

דברי מהיורא תליתאייצורה

שסט

שםהוא[ .איוב ג' י"ס] ולכאורה יפלאאיךיתכן לפרש
קמן
יטו ממש ששם בעולםהעליון הכל הקטן (במעשיו)
דו
גש
ופ
כ
המ
מא
והגדול (בתורה ומעשים) נמצא ח"ו סותרים לד"ת ו
יונת שכר ועונש
)
א
ט
ו
ח
ו
א
ל
יגיע
בקולם הגמול כי בתינוי הקטן במעשיו (אף כי רשע
להיות שם יחד עם הגדול במעשים טובים ושני הפכים הם כום בתשלום
גמול מעמהם אולם שמעתי מפ" אאזמו"ד הה"ק וכו' מהע"ש ז"'ע
אבדפה"ק (על דרך והאמרו חז"ל [פסחים דף נ' ע"אן עולם הפוך ראיתי
עליונים למטה ותחתונים למעלה וא"ל בני עולם ברור ראית כן הוא
הפירוש לאשר חושבים אםיש לאחד הנהגה גדולה בהרבהחסידיםהסרים
להשמעתו וכעצא יחשבו גתה "גדול" לעומת אם יש לצדיק אחד רק
עולם קטן היים מעט אנשים [לפי ערך דאחד הנ"ע] המסתופפים בצלו
" על כן מזהיר הכתובכי ע1ם בעולם האמת יתברר
ויחשבו עמוייקטן
על הרוב להיפך וזהו מההנהגה הגרולה קיבל שכרו בעולם הזה ושם
בעולם העלית שכדו מעט והוא נחשב שמה "קטן" לגבי הצדיק שלא
קיבל שכרו בהנהגה רמה בעולם הזה וזהו הנקרא גום "גדול' בהשגתו
כבכדוועונג נשמתו [וכדכדי הש"ס פסחים הנזכר] וז"ש) קטן וגדול (מי ודא
באמת הגדול או הקטן ,זהו נודע רק) שם הוא (מי שד"א שם בעולם
העליון קטן ) 1גדול זוע האמת) כנזכר עכד"ק אאזמו"ר הנ"ע שהגידלי
קודם פטירתו (בערך עשרה ימים) השל מי ומה ירמזון בהלין ידענו אז
ואין עת האסף פה ואכמה (וקצת מעניני הכנות רגחזלקותו ורוח קדשו
זהו כתבתיו אפם מנה .במאמד זכדון צדיקיםבטילי דדוספידא עליו.
הנדפס זה כביר עם צוואתו הטרורה שמהזי"ע):

ך
 .הנזף מרגלא בפומייהו דחסידים הקודמים בטום כמה צדיעךםז"'ע
ובפרט ברום הה"ק רבינו מהרצ"ה מזידיטשוב ז"'ע בעל
עטרת צבי שאמד [תהלים כ"ז י"ד] עה"כ קוה אל ה' וגו' .היע בדרך
רמז ,קו"ה (שרעשו כמו ק"ו) אלה' (לבקשו יתברך שמושיושיעני בדרך
וקו הלז כי מכאן נראה לו הישועה קרובה וטובה יותר) .ולעומת זה

מר

דולרי מהדורא תליתאי רנררדו

שמענו בשם קדוש אחד מרבר ועוד דעימיה שאמר וכי אנחנו עובדים
לאלוקי כזה שנצטרך ~מדו עצות איך להושיענו ע"כ יתפללו סתם
שהשם יושיענו במהרה בימינו מבלי הזכיר שום קו ודרך ואיזה אופן.
ונמצאדהויבזה כמו פלוגתא ררבוותא הקרושים אהגר בארץהחיים המה.
אמנם מצינו מפורש כדיעה הראשונה בש"ס ב"מ נדףק"י ע"א] דהמחכיר
שדה לחבירו וא"ל זרעה חיטי ואזל הוא וזרעה שעודי וכשתדוף רובא
י נאיוב כ"ב כ"ח]
דבאגאוכו' מסתברא רא"לאי זרעתהחיטיהוימקוייםב
חמס
בטוש"ע
ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה שר עכז פסקיכן
ס"
שב"ב סע" ב') ופירש"י בד"ה ותגזך אומך .מה שתבקש מן היוצר יעשה
ואני לא בקשתי מן השמים בתחילת השנה שיצליחני ביסעורים אלא
בחיטין עכ"ל רש"י הרי מפורש דגם בדבר שאין לו נפקא מינה כל כך
אם ירויח בחטים או בשעורים רק שיתברך שדוח אף על פי כן כית
שעשה לו קו וביקש מן השמים סרצליתרוש בחטים וזרעו שעורים העל
ידי זה לא הצליח הרי שצריך לעשות קוהיינו אוש ודרך פרטי ולבקש
מהשם יתברך שיושיענו על ככה .אמנם י"ל גם כדעת הצדיקים לבקש
שפיר דמי יותר אך עובדא הוי שהוא התפלל
בסתם כנזכר וזוח
ו
ו
א
יצליח בחטים וזכה שמקויים בו ותגזר שמר וגו'
ועשה קו פרטי רק שי
ע"כנגזרשיצליח רקבחטיםהיינוכפי דבורו שגזר אומר בבקשתו אמנם
תקשי דאיך מספק כזהיכולכן להוציא ממק מהשוכר רמי שכירתוכית
דאשתדוף רובא דבאגא הרי שלא המזל של החוכר גרים אך זהו קשה
בלא"ה ,והארכנובזה בפלפול הלכהבעה"יבחי' מנח"א נחלק ה'סימן כ"ח
הלא המה בכתובים:

ז.

ולראוני

בחלום הלילה (אור ליום ג' פרשת ואתחנן תרפ"ד)

שהמצוות התורה רומזות כפי סימנם ומספרם בסדר
התורהדהיינו מצוה (א')פריהורביהעלפיהאריז'ע הכונהלחשותיבנים
שלא קייט מצות פריה ורביה לכול בהכתוב ובראשית ב"ה כ"א]ייעת"ר
יצחקלה'כיהוא עפ"ר העל יזה אותיותע"י סלויעת"רלהעטירן בצורת

ן124רי מהדורא תליתאי רצררה

שעא

אל"ף היים הקו האמצעי ויו"ד התחתונה ולהמשיך ממזלא עילאה היו"ד
עליונה מהאל"ף ועלידי זהיהיה האל"ף בשלימות ויהיה תרע"א כנודע
שם ואםכן הוא העיקר האל"ף במצוה א' .ומצוה (ב') הוא מילההיינו
כדברי חז"ל דבזוה"ק פרשתויחי[יןימ"ח ע"ב]גי כל ביתה לבוש שנים
[משלי ל"א כ"אן א"תשנים אלא שנים (ב) כדחשיב שם מצות מילהדהייה
ורתוך ופריעה אלו הב' הם מצות מילה (דמל ולא פרע כאילו לא מל).
ומצוה (ג') הוא הל"ת דגיד הנשה [בראשית ל"ב כ"כ ותקע כףירך יעקב
א ט'
שהוא השליש"י באבות וכצדע מדתו וע"ע הואג' .וכן מצות [יקי
ס"ז] ופכיה תוכיח את עמיתך הוא מספר מצוה נתעזז) שבתורהוהיינו על
דרך דגךטב חימיה הא כ"ז] זי"ת רענן יפה פרי תואר קרא שמך היים
להוכיחלאחריםועלידיזהיהיה מזכההרביםויומשך מכח תורתובבחינת
זיתרענןוגו'וכן הוא בכל המצותי"ל ולדרוש על מספרן כסדר דוזודה
עד כאן בחזיון לילה( .ובעיתי בבוקר ראיתי כן הוא כי מצות עשה
ששכיח תוכיח היא המ"ע תי"ז שבתודה) והוא פלא .והשם יתברך יעזרט
במהרה בימינו להבין ולהשכיל בתורתו ועמקיה סודותיה ורמזיה בכל
התורה שבכתב ושבע"פ לטובה :נערו בסי"ס "כמת "נפש מ"ש מרן הק' בעל
בנ"י זי"ע].

 .בנדרים[יף ל"א ע"ב] א"ךנחמיה גדולהמילה שדוחה אתהנגעים
ח
ועיי"ש במהרש"א שעמד על זה דמה זהו רבתא אם
ל מיניה אם כן פשיטא שדוחה את
דוחה שבת ההסוד כשטריקלקי
הנגעים דקציצת בהרת הוא רק לאו ורע שדומע על דברי הש"ס במגילה
[ין ע"ב] ומה ראו לומד רפואה בשמינית אמר רבי אחא מחוך שנתנה
הי
מילהבשמינית שצריכה רפואהלפיכך קבעוה בשמיניתעב'ע דגמראויש
לדקדק דהא המגחש"אבנדרים שםבנזכרתירץעל מהדחשמעינן רבותא
גדולה מילה שדוחה אתהנגעים התנומילהאפילו שלא בזמנה מהשאין
כן בשבת דדותה אחזה רק מילה בזמנה ואם כן מילה שלא בזמנה לא
שייך למנצחעלהשמינית ושניתנהבוהמינית דושאיןמליןביוםהשמיני

שעב

ד21רי מהיורא תליתאי רנררדן

מלה שלא בזמנה .וצווח ואומד ח-שוני .וכנראה סובא גניז בגויה
דהגמדא גם בזה עלפי רבדי התתוה"ק [תקון כ"ג רף ס"ט ע"אן ועיי"ש
בבאך לחי דאי בשם הע"ח דמצות מילה בשמינ"י הוא בסוד הד"ר שהוא
ם ושלום [סי רס"ר
מלך השמינ"י עולם התיקון עיי"ש וברבדינו באותחיי
ס"ק רן וזהו בחינת הד"ר שהוא תיקון החיים שלא נאמד בו וימת כלל
וכלל מה שאין כן בהקודמיםז' מלכין רמיתו אשד היה השבידה ומשם
באים כל הצדות עדי נזכה להוציא פד"ח ולהציץ צי"ץ (בגימטדי' קץ)
בביאת בן דוד במהרה בימינו .וז"ש בגמרא שראו לומד דפוא"ה
בשמיני"תהיינו מלך הד"ד שהוא המלך השמינ"י ושיהיה דפוא"הוחיים
וכיון שאין שם הבחינה שבידה מהמלכים הקודמים רק בחינת שמיני"ת
כנ"ל מלך הד"ד ע"כ זהוצדיכין ליזהר שהוא תיקון הגמוד שהואחיי"ם
וידוע כנ"ל רכל צדות בני ישראל באו טרם תיקנו הנצוצים השייכים
לכל אחד לחלק נפשו ורוחו .וז"ש בנרדים כנזכר גדולה מילה שדוחה
את הנגעים היינו שדוחה את הקטרוגים וצדות כיון שהגיעו לרפואה
(מבחי' הח' כנזכר) והיינו שדוחה את הנגעים כנ"ל שבאו מעומק בור
תחתי'וזהועלידי המיל"ה(בחינת הר"ר) כנזכד דוחה אתהנגעיםמלהיות
עוד ובא מבחינת מלך הד"ד חיי"ם בדכה ודשואה שלימה .וזהו שאמדו
חז"ל בנדדים [ס"ס ע"ב] מהו" חשובים כמתים הוא מצורע וכשהנגעים
מבחינת מיתה על כן בא הדשאה ממצות מילה שהוא כנגד מלך הד"ר
בחינת חיים ע"כ דוחה את הנגעים (בחינת מית"ה) ושיהיה דק חיים
כנזכר .ועל כן י"ל אמדו שם בנדרים גדולה מילה שנכדתו עליה "'ג
בדיתו"תהיינוכנגדי"גמכילין דדחמיולהיותןבבחינת ימד כמ"שבע"ח
במר סריס אין לו זקן ע"כ י"ל רמוז ברבדי רש"י פרשת ויד
א [כ' ו']
ותאמר שרה צחו"ק עשהלי אלקים כל השומע יצחקלי שמביא בשם
מדרש אגדה הדבה עקדות נפקדו עמה ,הדבה חולים נתרפש בו ביום
הרבה תפלות נענו עמה וידוע מ"ש התוס' בשבת [פר"א דשיהן בקום
המדרש בהגמ"ל את יצחקהיים ה"נ-ת"ל שהוא סעודת ברית מילהוכית
שתהו תיקת הימעד 4ה ע"כ ז"ש הרבה עקדות נפקדו עמה שוהולתיקון

דולרי מהדורא תליתאי רצררדן

שעג

רצדלקייםפריה ורביהלתכלית מצות הימד והדבהחולים נתרפאוכיון
שנתקן עלידי ברית מיל"ה והגיעו לבחינת הד"ר מלך חיי'ט על כן
מנפלא נתדפאו החוליםכיון שלא נאמר בו מית"ה רקחיי"ם כנזכר:
ט* שמעתי בשם רו"ז הה"קמדינוב ד"ע בעל הנותן אמרי שפר
(עה"תומהעדים) שהיה דרכולאכולדגים בשבת שחרית
בעת הקידוש (אשר אבותיו הק' ז"'ע לא נהגו כן רק אכלו דגים בעת
הסעודה דע"ק כמנהגינו) והוא חידש זאת ואמר הטעםכית שמהדרים כל
כך אחרי הדגים בשבת קודש והוא ענין גדול כל כך ועם כל זה אין
מבדכין עליהם מעולם כיק שהם דברים הבאים בתוך המעודה ואוכלים
אותם באמצע הסעודהואיןצדיכין ברכהעלכן אכל אותם לאחד הקידוש
בשחרית כד 4שיברךעליהם שהכל עכד"הואיהו לגדם" הוא דעביד מדוב
קדושתו וחסידתו .אמנם לענ"ד נכון מנהגינו מאבותינו הקדושים זי"ע
(ואשד היו גם אבותיו חקניו) לאכול הדגים דק בתוך המעודה ואם כדי
שיברכו עליהם הנה מרע בהאדיז"ל כי נשמת הצדיקים שצריכין איזה
תיקת מגולגלים בדגיםועיין בספד ישמח משה [פרשת הדא] עה"כ ויקח
חמאה וחלב כי שאלוהו רבינו הקדוש מלובלין זי"ע מדוע לא נזכר
בתוה"ק בסעודת המלאכים (אצל אברהם) דגים ומה שהשיב הוא עיי"ש
ועחן בבת יששכר [מאמי ברכות שבת אות ג'] מהששקיל וטרי הדבה ע"ד
שבירכו על המן המוציא לחם מן השמים והוא דעתו שלא
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הנצוצין להפרידם מן הפסולת עלכןאיןצריכין בדכה כלל בימות ההול
רק בימות השבת דעתוז"ל (בדרך אפשר) שהיומברכין אקב"ו עלאכילת
שבתהיינו על הסעודה (כיק שלא היה להם אז ברכת דמוציא להם מן
הארץ שום ברכה אחרת כלל לברך בסעודת שבת קודש בזמןאכילת
המן) אבל לא שום ברכה על המן בעצמו כנזכר ע"כ לפי זה שפיד
מנהגינו הנ"ל להרצת 12אין צדיכין ברכה בפרטות על הדגים וכיון
שמברכים בסעודה המוטמא לחם מן הארץ (וזהו פוטר כל הדברים בתוך

היא

שעד

דברי מהדורא תליתאי רצורה

המעודה) ואםכן על יזר הדגים אנו מראים בזה מעלתןכיק שרוב נשמת
הצדיקים כנ"ל מגולגלים בהםוזיתןאיןצריכיןתיקהגדול לבררן מתוך
הפיצלת כנ'ע (זהוי כמו המן בימיהם שהה מעלתו) שאין צריכין ברנה
בפני עצמן על הרגים רק במחשבה אתברירו מה שחושבים לכבוד וענג
שבת ומה טוב כונות פנימיות יותר ולפי מעלת נשמות הצדיקים זהו
תיקונםדילפי עדך מעלתן .ואיןצריכין מעשה מיוחדת וגם לא דיבור
(הברכה בפ"ע) כנזכר:

י.

ולא אמנע בזה טוב מה ששמעתי מכ"ק אאמו"ר הה"ק זי"ע
שאמר על זמר רביע האריז"ל אזמר בשבחין וכו' קריבו
שושבינין עבידו תקונין לאפשאזינין וענין עם
למעבד נשמתין
י
ש
ח
ר
ורוחין חדתין עפ"י הנודע מהאריז"ל על דברי חז"ל (ע"ז דף ט' ע"ע
שית אלפי שנויכ
יהוי עלמא וכו' ובעוה"ר יצאו מה שיצאו (כבר .היית
נשמותהינות שבאו כ"פ בגלגול ע"כ)ועדיין בן דוד לא בא (כי לא
נתרוקן נשמות חדשות מהחדר ששמוגוףואיןבן דוד בא עדשיכלו כל
הנשמות שבגוף היינו חדר הנזכר) עכתד"ה ,והנה כשמצלין נשמות
(טהורות הצריכין רק תיקון מעט כנזכר) באכילת דגים בשבת השלידי
זהאיןצריכין לבא בגלגול בנ"אבני בחירה שהווענין קשה מאוד וגם
מסוכנים שלא יחטאו עודיותר מבראשונה בבואםלגוף עם יצה"ר מחדש
ועודוודאהעיקרכי עלידיזה לאיבואולהנולדים נשמות חדשות כנ"ל
ויתעכב הגאולה עלידיזה .וז"ש (רבינו האריז"ל בתיקון הזמר) קריבו
שושבינין (דמלכא יתברך שמו) עבידו תיקוני"ן (עתה באכילת סעירת
שבת קודש) לאפושיזיניןונוני"ן עםרחשין (דגים בשבת קודש .עלידי
זה יעלו ויתקנ"ו נשמות הצדיקים ושלא יצטרכו נדד להצטער ולבא
(הנשמות ההסעת לגלגול בנ"א הצלידי זה) למיעבד נשמת"'ן ורוחין
חדת"'ן (ומשמות חדשות מהחרר הנזכר) ויתקרב הגעלה במהרהבימינו
עמ'ד אאמו"רזי"ע .וכןיהי רצע במהרה בימיע אמן:

יא.

דברי מהיורא תליתאי לצררה

שעה

גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב דב שגיאותמייבין מנסתרות
י וגו'[ .תהלים י"ס
נקני גם מזדים חשוך עבדך אל ימשלוב
י"ס] הנה לא יתכן לומר על דוד מלכנוכי נזהד בהמצות (דק מחמת)
בשמרם עקב דב (שכד גדול) וח"ו להעלות על הדעתכי היה דוד המלך
ע"ה עובד על מנת לקבל פרס כל דדו (חלילה) אלא ודאי הגיד זאת
מדוב ענוותנותו הטהורה ,וגם כל ספר תהלים מיוסד לנפשות ישראל
בדודות הבאים ובפרט אלו הדודות האחרונים בנשמות הנמוכות בעקבותא
דמשיחא בגודלהנסיונות וכמו שאמרובגי
ם הה"קדבינו מהרמ"מ זרע
י ערדעה עתה להם יראת ה' גם מיראת העונש (אפילו
מרימנובהלויו
שהיא ידאה שפילה)ואנן מהנעני אבתדיהונע בשכר המצות כל העולה
על דוח בנ"א בחפץ מתן שכרן כמדע .ובזה יתפרש מה שהתנצל דוד
המלך ,גם עבדך נזהד בהם (דק בשביל) בשמדם עקב דב (כפ" הפמוט
הינו שכרן כנזכר .והנה אמדינן [פסחים רף ח' ע"אן ראין מחייבין אותו
בבדיקת חמץ להכניס ידו במדין ובסדקין משום סכנת עקרב ופדכינן
והאשלוחי מצוהאינןניזוקין א"ר אשי שמא תאבדלו מחטואתילעיוני
בתרהפירש"י וכיק שמתכוין למחט לאו שליח מצוה הוא .והנהצריכין
שמירהביותר מסכנת היצה"ר האורבלנו ושלאיחטיא אותנו גםבעשיית
המצות בנכלותיווע,חשבותיו ואם יעשה בכח העבירה את המצוה אזהוי
= חובת המצוה[יעיז בהזריע בשער יששכר
מצוה הבאה בעבירה ולאיצאיז
מאמר מאזנים למשפט אות -ט ובמאמר סוכת שלום אות ל"ו] ונמצאו צריכין
שמירה גדולה אך אם מכוץ בהמצוה לשם שכד בשמרם עקב דב כנזכד
אזהוי כנאבדלו מחט כנזכרואינו מציל ולאשייך שומד מצוה לאידע
רבד רע עלכן התשלל)שגיניתמייבין מנסתרותנקני גם צודים חשוך
משגגות וזדרנות שלאיזרה מצוה דכאה בעכירה וכנזכר)
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ה'יצילנווייעדנו להיות מעושי דפונו לשמו יתברך באהבה וכס"ס:

יב.

אשרימי שבא לכאן ותלמודוביזץ .נפסחים דףנ .ע"א]הן אמרתי
פ"א להספדוידם בפניו זקן מופלג יותר מגבורות חסיד

שעו
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ובקי בנגלות ובנסתרות אשר עסק כל ימיו עד פטירתו ומנעוריו וגם
עתהבימי הפלגת זקנתו היה מכתת רגליו ומתאבק בעפר דגלי צדיקים
לדגאזופף בצלםבין החסידים הבאים על שבתותוימים טוביםווניה שפל
ברך ונבזהבעיניובלי גאוה ותאות כבוד הנהוגה בעוה"ר ,ההנה אומרים
בשםהצדיקים שאמרו על איש כזה שנפטר לעולמו אשרימי שבא לכאן
ותלמוד"וביד"והיינו שמחזיק את עצמו עד עת פסירתו גם לעת זקנתו
לתלמיד והוא ביד"ו שלא לחפוץ לבקש גדולות ממנו להיות כמו דבי
ומושל וכיוצא .אך אמנם צריכין להבין מכל מקום מה זה שייך לשת
"אשר"' באיש כזה שנפטרכי אם היה באמת תלמוד חכם וחסיד עוסק
בתורה עד זקנתו ועת פטירתו הלאהיה אשרי לו וטוב אםהיהחי עוד
(והיוימיו מאה ועשרים)כי זהו כל האדם ותכלית בריאת כל העולמות
מהשאיןכןבעולםהעליון לאחרי מיתתו עולם הגמול ח4ם למתים חפשי
ולא יוכל לעשות עוד תורה ומצות .אולם י"ל עלפי מה שאמרו חז"ל
ואבות ספ"דן הילודים למות והמתים להחיות אם כן כל דבר הולך אחרי
העתיד והתכלית נמצא המתיםיש להם תקוה טובהיותר מפני שעומדים
כבר להחיות בתחית המתים (מה שאין כן הילחצם עומדים להישך) אך
לעומת זה לא טוב וברור לדש להמתים גם תקוהזוכיון שיש תשש גדול
אם אינם בכלל מה שאמרו חז"ל בסוטהניר ה' ע"א] כל המתגאה אין
עפרו ננער ואם כן ח"ו אין עומדים להחיות אך זקן כזה ששייך עליו
אשרי מי שבא לכאן ותלמוד"ו בידו בבחינת תלם"'ד כנזכר (בבחינת
ענו"ה) ואם כןיהיה עפרו ננער ע"כשייך שפיר גביה אשרימי שבא
לכאןוכו'כנזכר דאשרילושפירכיון שעתהעומדלהחיות בקרובבתחית
המתיםברצת הבורא יתברך שמו בביאת גואל צדק במהרהבימינוויעמוד
הכה"ן לאורים .וישיני עפר להיותנעורים .כןיהי רצון אמן סלה:

יג.

שמה שאמרתי בבית הכנסת על פי פקודת הממנילה ליום
ד~זיסדות הרעפובל"'ק [רעל פי מה משמגיזי כבר
המקוייםבנו בשנים האלו "ויתהלכומגוי אלגוי ומממלכה אל טז אחר"

דברי מהיורא תליתאי רצררדן
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היית ממדינה שיש בה מלכות "אל עם אחד" לממשלת העם
(פאלקסרעגיעדונג) שבוחרים להם העם את ראשיהם ושופטיהם היינו
י חמשה מאמדות [במאמר הלקוטות אות מ"ח]
רעפובלי"ק כמ"ש בחיבור
עיי"שוזהו בעוה"ד בחבלימרויח האלו זהיניחט וזהיקחנו עדיענה אל
יתברך שמו ויאמדדי לצדותינו .ובמהרה דירן יגאלנו .בקרוב בימינו)
והנה הנביאירמיה [כ"ט ז'] אמרמפי השם יתברך ודרשו את שלוםהעיד
אשד הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל ה'כי בשלומהיהיה לכם
שלום על כן אנו מווייבין אנחנו בני ישראל היראים מאמינים בני
מאמיניםלקיים רבדי הנביא דבדי קבלה כד"תדמייןכיון שאל א' אמרן

כמ"שבטורי אבן במגילה (והארכנו בזה בכמה מקומות בחיבורנו בעה"י)

ובאנו בזה לביהכ"נ להתפלל בעד שלום הממשלה והעיר וכמו 12אמדו

חז'ע באבות נג' ב')הוי מתפלל בשלומה של מלכות אמנם קשה לכאורה
ההא בכתוב הנ"ל נאמר דק את שלום העיד ומיידי רק מעיר ושד".
משמע שבם-ו להם העיר לבדה שד ומושל עליהם וכדדך העיירות
והממוללות החפשיות שיבחרו להם בכל עת שופטיהם ומנהיגיהם כנ"ל
חשזנא באבות קאמד דק שלומה של "מלכות" משמע מלך אשר הוא
בכבוד מלכותו ומשפחתו ובניו לדורי דודות ולא קאמר לשארי שדים
הנב~עעם למודולים כנ"ל .אולם לא קשה מידי דכבר ביארנו דשם מלך
או מלכות אין הכונה דוקא למלך המדינה משהוזת אבותיו ומשפחתו
(דענאמטיע) דק לכל שד שנתמנה לראש על העיד או על המדינה וגם
ו או לזמן לבד וכמ"ש בשמואל גב' כ"ד מ"ג]
אם נבחר דק עלימיהיי
הכל נתן ארונה המלך למלך פירש"י ארונה המלך שר היבוסי היה וכן
משמע כמה פעמים בש"ס נזריז בדבריני בחשיבת מנחת איעזרחיק ד' סין
סימןי"ג] הרי דשר העידהיינו ירושלים קרא אותו הכתוב מלךולפי זה
שפידכונת החרא באבות בלשון מלכות גם לשר וצבחד במדינה אובעיד
הלא ק12ה מדבתוב וצ"ע כנ"ל אולם בזה אשד אגומכניעין את עצמם
ושרשרם שלום כל ממשלה אשר יבוש עלים במשך שעת גלוחנו
נוכדאיתא [כחובות דף ק-א ע"אן אשך הוא מהשבועות שהשביע הקב"ה

שעח
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אותנו כשדעכנו בגלות בעוה"ד שלא למדוד באומות ושלא לעלות
בחומה) .הוא שאנומקיימים בזהרצון הקב"הכיכן צוהלנו המלך מלכו
של עולם יתברך שמו (דרשו את שלום וכו') כנ"ל וכמ"ש [שיר השירים]
בכתובות שהשביע
השבעתי אתכם בנות ירושלים האבר (וכדברי
אותנו כנ"ל) ובזה יתפרש היטב רבדי הזוה"ק חז'י
[פרשת כקהל ב"ו ע"א] ואנו
אומרים זה בעת פתיחת האדון לקריאת התודה בנוסחא בריך שמיה כו'
אנת הוא דשליטעל מלכיא(היינו אשר לב מלכיםושריםבידו) ומלכותא
דילך הוא אנא עבדא דקוב"ה (לעשות מצותו יתברך כדרך העבד שעושה
בפקודת רבו) דסגידנא קמיה ומקמא דיקד אורייתא (מה שאנו מכניעים
את עצמנווכורעים קמי מלכי ושרי האומות העולם וכמו שמצינוביעקב
אבינו שהשתחוה ז' פעמים לפני עשו אחיו [ראש גלותנו שורש אדום]
הוא גםכן דק משום דסגידנא קמיה יתברך שמו ומקמא דיקד אודיתיה
ע"כ
יען שמבוארכןבנביא כנ"לודברי קבלהכדברי "תורה"דמיין
י
'
נ
כ
הוי מקמיה "אוריתיה" שצוה להכניע את עצמנו לפני הממשלה מאומות
העולם שתהיהבגלותנו) בכלעידןועידן(היינו שמשתעת הממשלותלפי
הזמנים באופנים שונים לפעמים מלכים מיוחסים למשפחותיהם ולפעמים
כמו בזמנינו ובמדינתינו שרי רעפובלי"ק הנבחרים ח"ש "בכל עידן
ועידן" [אמנם] לא על אינש רחיצנא וכו' אלא באלהא דשמיא יתברך
שמו אשד לבמלכים ושריםבידו הואיטה לבםלטובתנוכרצוננו במהרה
בימינו וכמו שאנו מבקשים בנוסח הנותן תשועהוכו'ויתן בלבם רחמנות
לעשות טובות עמנו ועם כלל ישראל ובא לציון גואל במויה בימינו
ו קוממיות לארצנו בקרוב במהרה בימים אמן:
ויישכנ

יד.

,ני

כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו[ .תהלים
תפלה
י"ל עלפי הנודע בספריםכי עיקר התפלהצריכין רק

ק"ג א')

לעורר רחמים בעד כ%ישראל .מהשאיןכן כשמתפ%בעדעצמו בלבד
אז הלילה מעורר קטרוג עלידיעונותיו .אך כשמתפ %בעד הכ %כלו
לישועה יוכל להזכיר אח"כ צרכיו גם כן שיוודע בכלל ישראל ובתוכם.
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תהו שעושיו העטיפת טלית גדול ותפילין קודם התפלה על צרכיוכיון
שהטלית גדול הוא בחינת אוד מקיף (וגם בתפילין יש כונה זו ,עיין
בסידור)וי"לכיענין אוד מקיףהיינו רבדים המקיפיםוכוללים מה שהוא
צרכי ובלל ישראל להרעלכןלוקחיך מקודםצדכי דבלל ואח"כיכולין
להתפלל בתפלת שמונה עשרה גםצדכי עצמווכנזכר (וזהו מעלת ישראל
בעצמותןכי יבקשו בעד כלל ישדאלכי כולת כאיש אהדנחנו מהשאין
כן הנכדים בני עשו כל אחד דק לצרכי עצמו וטובתו יבקש וזהו
ברבדי הירושלמי נרדים ש"ג הלכה ח'ן עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו
ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא והקב"ה גודרו ומוציאו משם
עכ"להידושלמי ולכאורהיפלא מאוד מסה נפשך אם לא זכה עשו הדשע
לישבבגןעדןאיךיוכל לבוא לשם עד שיצטרכו לגודרו ולהוציאו משם
וגם מה נפקא מינה ומהבעי בזה מה שהתעטף בטליתו .אולם בזהיובן
כי יתעט"ף בטלית"ו (טלית גדול שהוא בדכת להתעט"ף וכו'] שדשא
בחינת או"ד מקי"ף כנ"ל מהאריז"ל ושהוא צדכי הכלל כמו שביארנו
וידתה עשו להתכסות באדרת שעד הלז למען כחש ולומד כי גם הוא
יבקש צדכי דבלל בכה שורש קדושת אביו ואמו שנשאר אצלו קצת
נצוצין רעל ידי זה ירצה לישב בגן עדן בין הצדיקים עד שיצטדכו
להוציאו ולגדדו כהנם כי רובו דע שודש נחש הצפעוני כמדע) ובזה
יתפרש הכתובהנזכר תפלהלעניכייעטוף (בעתשיתחילו התפלה מקודם
צדיכיןלעטו"ףבחינת או"דמקי"ף לבקש במגמתו דקצדכי כללישדאל.
ואח"כ כשעומד) לפני ה' (בתפלתו כבד ,אז) ישפוך שיזם (צדכי עצמו)

"י

כנזכר:

טד* שמעתי בשם (בש"ב) הגאת הקדוש בעל מנחת חינוך ז"'ע
כשנתמנה לאבד"ק טאדניפאל מיד בסמוך אחדי
התמנותו באאליואיש אחד מתושביעירווסיפר לואיך הוא לחם בעדו
בעת הבחירה עד ערכהשיעציב הרבד לפרזל שימנתם לדביעןובו הדבה
שונאיםומתנגדיםלרבד הזה וכמצא .והגאתבעל מנחתחינוךזצ'ץוישיב

שפ
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לו יישר כח ,לאחזוקי סיבותיה בער אהבתו כראוי ,ואחדי זמן קצר בא
האיש הזה לדת לפניו עם אחד ומיד הכירו ואמד לא אשב בדינר ולא
אזדקק אני לזה יען שספדת לי כי היית לוחם בעדי שימנו אותי
לאבדפה"ק נגר המנגדיםלי בדבר הזה והדי זה כשוחד דברים מעיקרא
(ואולי ,וכנראה היה זה כונת הבע"ר בתחלה לבא זמן מה מקודם לספר
כעת
הגדולות והנפלאות אשר עשה בעד הבחירה כנ"ל) ואמרהגאון
י
'
נ
ה
נתיישב לי הכתובים [בפרשת פיחס] שבאו בנות צלפחד אל משה רבינו
ואמרואליו [כ"ז ג'] אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים
על ה' בעדת קרח ולכאורה קשה מה זה נפקא מינה אםהיו מעדת קרח
החולקים על משה או לא .הא כיון שמת מגיע לבניו ירושה ומה נ"מ
במעשי האיש הנפטר בתחם חיותו לענין ירושת בניו או בנותיו
[ .תרן
בדברים בספר תהם ושלום עה"ח בפרשת פגחס שם מה שכתכנו יקצוב נכון לאמתו

בזה כעה"ק אלא כיק שאמרו למשהרבינו הדברים האלו שאבינו לאהיה
מהחולקים ומנגדים עליך המה בעדת קדח שהיה לדם מפלה ע"כ חשב
זה משהרבינו לשוחדדבריםולא נזרקקלדינםעודע"ע נאמר שםויקרב
מנוה את משפטןלפני ה' עכ"דהגאון הנ"ל ודפח"ח אולםנראין הרבדים
לכאורה דק בדרך צחות יפים וטובים כי באמת הפירוש כפשוטו נדאה
שנתעלם הלכהזו ממשה רביע ושאל להקב"ה וז"ש ובמדבר כ"ז ה'] 51קדב
מעוה את משפטן לפני ה' ועלידי זה זכו בנות צלפחד שנאמרו פרשת
הנחלות על פהקן כדברי רז"ל אולם מצאתי בזוה"ק נפרשת בלק דף ר"ה
ע"ב] מבואךים הרבדיםכיויקרב סשה את משפטןלפני ה'היינו שנסתלק
ולא נזדקקלדינם כדאיתא שםוז"לאבינו מת במדבר והוא לאהיה בתוך
הערה וגו' אבל טענה דטעינו אינון בנתין דמית במדברא איהו והוה
צלפחד רב לבני יוסף ומגו דלא הוה ידע ארחוי דאורייתא כדקא יאות
לא הוי נשיא וכו' ובגין דא קריבולקמיה רמשהומלעיר וכל הנשיאין
וכל רישי אבהן ולא סלילו עם משה אלא לקסייון בגין דקניאו קנאה
מניה וכו',כיון דחמאמניה כך אמר חמינא רכלכנופיאדגובריןרברבין
י קריבו מיד אתפרש סשה מן דינא הה"ד וכמדבר כ"ז ג']
מישראלוכו'על
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ויקרב משה את משפטןלפני ה' עכל'ה (הגם שבזוה"ק כתב קצת באופן
אחר טעם שנתפרשולא נזרקקעל כלפניםהיינו הך) והוא מפורש עה"כ
ויקרב משה את משפסן וגו' דהיינו שנסתלק ולא נזרקק לדינם וכדברי
הגאון הנ'ע:

טז.

זבש"ם עבורה זרה[יר ע"ב]גמירי דע"א (מסכת עבודה זרה)
הי
לאברהםאבינו ר' מאהפירקיהוייןואנן הפשה תנן הלא
ידעינן מה קאמרינן עיי"ש ויפלא מאוד דהן אמת לאברהם אבינו למד
כל התורה גם תורה שבע"פ וקיים אפילו עירובי תבשילך כדברי חז"ל
[יגמא כ"ח ע"ב] אבל למה נשכח מאתנו כל מסכת עבודה זרה של ר' מאה
פירקישהיה לאברהםאבינו ונשארלנו רק מיעוטא רמיעוטא (אשר נחשב
רק כמשהוה'פירקילגביר' מאות)וכי אלו הם מהלכות שנשתכחובימי
אבלו של משה והלא בכה"ג הוו"ל לאשמעינן אלא ודאי דז"א מעולם
כלל מהלכות שנשתכחו כנזכר .ואם כן צע"ג .ונראה ליישב דעבודות
זרות רבותלאין שיעור וערךהיובימי אברהםאבינו עוורהיה ו1א אחר
אשר לחם עמהם כנגרםועיין בספר שבט מוסר בסופו (מביא מהמרכש
מעשה) את האליליםופסיליםשונים אשר שיבר אברהם בבית תרחאביו.
עלכן הוצרכו אזלידע ההגאותואיביהם של כל אחר ואחרלמוס ישמרו
שלא לשאת ולתת עמהם אז ולפני אידיהם כמבואר בריש עבודה זרה
ןעחויש במתניתין[יר ח' ע"א] דחקרבימי אידיהם קלנרא וסטרנורא וכר
עיי"ש ע"כ הוצרכו אז ר' משת פרקי למסכת הלז ובאשר היה אברהם
מגייר אנשים ושרה מגיירת נשים (גם בטרם נצטוה על המהלה עם נעשי
ביתו מקנת כספו והגרים שגחר) על כל פנים זאת הזהירום לפרוש

מעבודהזרהלגמדי בכל פרטיה.ואביזרייהודעבודתי' .ודבים המהדינים

כמו הערבחם שהשתחוו לאבק רגליהם כרברי חז"ל
ירא] עה"כ [הח ד']וגיהצו רגליכםוכן כדגה וכהנה ע"כ הוצרכו להרבה
דיני המסכת בכל פרטיה שהיו שכיחים אז (עד שעלו לד' מ14ת פרקי)
מהשאיןכן כשנתבטלו אלו העבורות זרות רבות רובם ככולם הצל שתן
[ב"ר נ' ד'] [בפרשת

שפב
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שנשארו השכיחיםהזהירו באמת חכז"ל בעבורה זדה בממכתדילןכנ'י.
זאת נראה בשטחיות פשטותהענין.

אולם כנראה רמז יש בו להבין איך אברהם אבינו ראש למאמינים
ולוחם נגד המינים .את זה לעומת זה עשה האלקים ביטל על
ידי מסכת עבודה זרה שלו בקדושתו את כלמיני עבודות זדות ואמונות
שואוהבלשיוויווהעמידבדיני ממכתעבורהזדהביטהט של אלואמוניות
כוזביות וטמאות .והדי מצינו בש"שסנהדרין[יד ק"ב ע"ב] במנשה המלך
דאמד לדב אשי בחלמא על ששאלו מ"ט קא פלהיתו לע"א א"לאי הות
התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת וכו' נפירש"י מפני יצר ע"א
שהיה קפלט) ובפרט בסמוך לדודו של אבדהםאבינו בתרפים שהיונבימי
יעקב אבינו) אז על פי רבדי הדמב"ן ושאדי הראשונים ז"ל וכן הוא
כמש"יישן במסוגר [בפרשת ויצא] שהיו שוחטים בכור ותחת דאסץנותנים
מוח ומדליקים נדות לפניו ומגיד להם נסתרות נה' יצילע מעבודה זדה
כאלו.ובימינו אלו הואמקויים כדבריחז'ע בהגיגה [ה' ע"ב]כיון שאבדה
עצהמבנים נסרחה הכמתן של אומות העולם ואת זה לעומתזהוגו'כנ"ל
כיק שהיא רסתר פנים בצד הקדושה בעוה"ד ע"ע גם אצלם מסט"א לא
נראה התגלות נסיות כאלו הנז') ולכל אלו היה כח אבדהם אבינו במס'
שלו לבטלן נומה שלא נגלה לנו הר' משת פדקין שהיו לאברהם אביע
בכלמיני עבודה זרה שיהיה כגת בימי מנשה כנ"ל וכיוצא י"ל הטעם
דאםכן לאימיהעוד בחידהכיוןשידעושידע זאת אברהםאבינו בדוה"ק
ושנאמד בממכת שלו לעבודה זרה ההוא לבטלה ואםכן יפרשו עלידי
זה ממנה ולאיהיה שוםנסיון עלכן נעלמו הר' ס~ןת פרקין מכל מעשי
העבודה זרה כנזכר) וכן לכל דשנות נפסדות וכוזביות לכל העולה על
רוח בני אדם וזהו תופש במחשבה כמ"ש למען תפגש את בני חסדאל
בלבבו וכמ"ש [דניאל] "דבים לאיאמינו"עידנא בדודות אהדונים אלו סדם
ביאת גואל צדק במהרהבימינו וכל זה בכלל מחשבת עבודה זרה שפוגם
במגעקרים שאחד מום הוא אחכהלו בכליוםשיבא ע"ע לזההיהיסוד
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מסכת עבודה זדה של אברהם אבינו ע"ה ראש ועיקר המאמינים לבטל
כל אלוהדיעות זרות ורעות (כל מה דאפשד) ובפרטביומיאאליןיעזרנו
השם יתברך על דבר כבוד שמו בכ"ע ויגאלנו במהרה בימינו אמן:
טך"ב* הלא משנאיךה' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה
שנאתיםלאויביםהיולי .נתהליט קל"ט כ"א] יש לדקדק
על תיבות"לאריביםהיולי" דמה נפקא מינה במה שהאויבים הם מנגדים
ואויבים לו ומה אתי לאשמעינן בזה מה שבלב הנכדים עלינו דבשלמא
מה שהוא מתקוטט בזה אתי לאשמעינן דוד המלך ע"ה דדך ה' ללחום
נגד הדמועים ושלא להחניפם דק להתקוטט עמהם על דבר ה' ותודתו,
אבל מה שהנכרים המה שיבינו מה נפקאמינה .ומה קס"ד באופן אחר
%א אם יתקוטט עמהם ויבזה שתם בודאי כמים פנים אל פנים חשם
שונאים אותו גםכן בודאי במלא מובן המלה .אולםי'ע עלפי הנודע
ושכיח בימינו כי הדב מרא דאתרא ידרוש ויוכיח לרבים ובאמת בלבו
שורש פורה כו' ואינו רוצה להחגרות בהבעלי בתים ובפרט הפושעים
הראשים שלווזעא חושב בלבווגם קצת הוכחהבגילוי דעתו(כי מחשבנת
ניכרת מתוך מעשיו) אפילו שמוכיחם ואין שומעים בקללו עם כל זה
מקרבם ומנשאם להרשעים בעוה"ר והמה אומרים כי הם שבעים רצת
מדוב שלהםכי ו1איאמדוידרש מהשירצה גם בכח וברעשוהמה עושם
כתאות לבם בפרהסיא מה שידם ומובן ממילאכי  177רבד שקר ודברים
שאין יוצאים מן הלב (דק לפנים ידדוש ויכעוס)אין נכנסים וכו' וז"ש
דוד המלך ע"ה הלא משנאיךה' אשנאוא' תכלית שנאה שנאתים (שהנני
שונאם לתכליתם באמת וא"ת במה אדעכיכן הוא דילמאאין זה האמת
לאמתו דקלפנים .רעל זה ד1א הראיה מוכהית) לאויביםהיולי (כמים
פנים אל פנים .כי אם החתי מוכיחם רק לפנים ולא אשנא שתם
במעשיהם הרעים נגר השם יתברך אז לאהיואויביםלי כנ"ל) ה'יודנו
דרך אמת לסובאו

שפד
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רב"8ש בזה הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט ובמקיא
בתהלים היינו [קפיטל ל"ת '5ד] ואני כחדש לא אשמע וכאלם
לא יפתחפיו עשה את עצמו כאלו אינו שומע חרפתו ולא השיב כלל.
אך בעל כרחו החילוק פשוט דבמקום שנוגעלבזיון עצמו לא השיב כ%
אולם משנאיך ה' (היינו מחדיבי דת ה' ותורתו) אשנא ובמתקוממיך
אתקוטט עליהם צווח ולחם עמהם בכל כחו:
ח"י* א"י ל מ"ש "לאויביםהיולי" שהדקדוק מבואר לעילכי מה
זה נפקא מינה מה שהרוקעים שונאים לו או לא .הלא
העיקר להשמיענו דרכי ה' איך נהג דוד מלכנו ואיך שנא את המשעים
עוברי רצונו יתברך שמו אבל לא זולת .אך יובן על פי מה שכתבו
בספרים בתוכחת מוסר על כמהתלמידי חכמיםויראיה' 12דרכם להתפאר
הלא נתכבדתי ממיפר הדת פלוני והלא היה להם להתבושש להשתבח
עצמם בזהכי הלא דע אדרבא גנותםכי למה יכבדך או יאהבך הרשע
וסיפר הדת הלז הלאאין שנאה כשנאת הדת והדיעותההפכיים מזה לזה
אלא ודאי מוכה שבדבר (רע) אחד או יותר אתה דומה לו ובחלק זה
יאהבוךוזהונגעי לבבך ולעגה לך ולמה תתפאר בכמו אלהכנזכר .וזהו
שסיפר דוד המלך ע"ה מדותיו גם בזה (לא למען התפאר .רק למען
ילמדת מדרכיו הטובים כמו מזמוד [קהה] אשרי תמימי דרך אשר מלא
שבחיםאיך הוא אוהב התודה ומוסר נפשו עליה וכחנא הרוקעים וכיוצא
בשארי מזמורי תהלים כדי להורות דרך לדורות הבאים) לאויביםהיו
ם חלק הדומה לרשעתםכי לולא חשת
לי (וזהו הסימן טוב שאיןליסי
לאהיולילאויביםכי על כל פניםהייתי מתדמה להם בדבר אהד כנ"ל
מדברי הספר).

וי

ר14במר1רצי לפרש עה"כ [שם ל"ד ט"ב חוד מרןיעשה טוב בקש שלום
ורדפהוהיינו בצפן זה זעק עחשה טוב בהשלום רק כשסיע
מכניס הרשעים בתוך חבורתו והיינו סור מרע (כשיצא עלידי השלום

דברי מהיורא תליתאי הצררות

שפה

"מר מרע" ולא להכניס ולהתחבר עם הרע רק לסור ממנו אז) ועשה
טוב (הוא עושה טוב במה שמקיים) בקש שלום ורדפהו:

יל)
 .נמה שהשבתי לתלמיד חכם גדול אחד .מה שתמה על לשון מרן
הגה"ק מקאזניץ זי"ע בנר ישראל [דף ז' אות ס"ק ע"ד
השם הנ"ך וכתב שחיפש שורש הרברים ולא מצאפ" .אמנם דגלע"דכי
יותר יש לתמוה לכאורהכי מהו שייכות שם כה"ת לשם הנ"ך ,שחשב
שם שמסוגלים להריון ומה שייכות אלו הב' שמות זה לזה .אולם כפי
ששמעתי מזקני ת"ח מה שהגיד המגיד הק' מקאזניץ ז"'ע להרב מו"ה
דודבן הגאון קצוה"ח ז"לכי [שאשית ב"ז א']הנ"ך הר'הוילד'ת ס"ת
הוא שם תכ"ה ובזה מובן קישור הדברים הנ"ך עם תכ"ה (והמעשההיה
אז בקאזניץ שנפקדה העקרה שהזכירה הר"ר הנ"ל ואכמ"ל בסיפורי
מעשיות) שובראיתי בקנה הגדול [דף מ"ז ע"ב מדפוס קאועץןוז"ל ולפיכך
כל המתעבדיםצריכים ממשלת הבינהכדי לעצור הטיפה ברחם עד שלא
תפליטנה וכח זה יקרא כה"ת לפי שהוא מקריש ועוצר ומייבש והוא
מלשון כהתהעינו עכל"ה .ועיין קהלת יעקב [עסו הנח כי בינה נקרא
הנ"ך ה' שבשם ,נ' שערים .כ' כתר .והמ"י קישור הרברים בפרט למ"ש
ל הבנים היינו להצטיד ועיבוד ברחם
בנר ישראל כי אות ה' שםמי
האימא (בינא) ובמזלא (כתר כראיתא בתיקונים תיקף ט') תליאמילתא
כדאיתא במסכת מרעד קטן[ין כ"ח ע"א] אמנםזוע פלא מ"ש בנר ישראל
כי הקף נקודוג" מ"ב ולפנינו בתודה מנוקד הבך [בשב"א תחת הכ"ף)
ולשי זה ג" נקודו מ"ו ,וה'יאיר עינע במהרהבימינ
ו בכ"ע[ :עוז כאגרא
דקלה בפרשת בראוית הד ס"ק.

 .שמעתי מפה קדוש אאזמו"ר מפה"קזי"עכיבימיעלומיוהיה
כ
ר
ג
ו
ח
מ
ד
ח
א
ל
ו
ד
ג
ב
"
ח
ו
לו ויכוח עם אברך
לדרכי
החסידית ושאלוהנזכרהיכן מציעבדברי חז"לאובדברידגוסקיםכתהיה
מווקל טבילה לתוספות קדחנה גם למי שהוא טופר החע בלא טומאת

ש%
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וגם אחדי שאמדו דבטלוה לטבילת עזרא כתב
קרי ,הלא מצינו
י
'
ז
כ
ח
ל
הרמב"ם ז"ל שמימיו לא ביטל טבילה זווהיינו דק כשנזדקק בזיוג או
בטומאתקדי וגם בכתבי האדיז"ל כתב לדקדק דק ערפיה טהור מטומאת
ש"ז .אבלמנין לכםחסידים לטבול בכליום בבוקר כמו חוק ולאיעבור
ובע"כ הוא גםלמישאיןצדיך לטהר מטומאתהנ"ל .והשיבלו אאזמו'ד
זי"ע הנ"ל על אתר שהוא שורשויסודלדבריהם מלשק הדמב'שז"ל נסוף
הלכות מקואות פ"א] רבך בדוד וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב
וע וכףוכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט
או צואה שתעבוד במים אלא גזידת הכתוב הוא והרבד תלוי בכונת הלב
ולפיכך אמדו חכמים טבל ולא הוחזק כאלו לא טבל .ואף עלפיכן רמז
יש בדבה כשם שממכוץ לבו לטהר כית שטנל טהור ואף עלפי שלא
נתחדש בגופו רבד כך המכוין לבו לטהד נפשו מטומאות הנפשות שדו
המחשבות און ודיעות הדעותכיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות
והביא נפשובמ"י הדע"ת טהורהריהוא אומדוזרקתיעליכםמיםטהורים
וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילהיכם אטהר אתכם הקום ברחמיו
הרבים מכל חטאעון ואשמה יטהדנו אמן עכל"ההרי זהוהענין מפורש
בלשון הדמב"םז"לכי דש יש בהמקוה לסדו נפשו מטומאות המהשבות
רעות ודיעות נפסדות ולהביא נפשו במי הדעת עלידי הטבילה במקוה
כנזכר בקדושת לשונו והרי זה שורש למ"ש תלמידי דבים הבעש"ט
דיקדקהזי"עכי הטבילה במקוה מועלת לבטל ד21תשבות רעותוע וכיוצא
בהן ומה ההטבולבמימי הדעת (המקוה כנה)יוסיף טהרה בדעתו אף על
פי שאין צריך לטומאת גופו כגזכד דק לטהרת רעתו להוסיף קדחנה
וטהרה.

ודקנה אחריכתביזאתהעידניידי"נ הרה"ג המובהק מוטהדודשליעסעל
י נראה כן מדברי הנג'ס ברכות [דף ט"ו
ערת" דומתך בפה'וקכ
ע"א] כל הנפנה ונוטלידו ומניחתפילין וקורא ק"ש ומתפלל מעלהעליו
הכתוב כאלו בנה מזבח והקריבעליו קרבן כדכתיב נההלים ב"ו ו'] ארחץ

דברי מהיורא תליתאי רצררה

שפז

בנקיוןכפי ואמבבה את מזבחך ה' א"ל רבא לא סבר לה מד כאלו טבל
דכתיב ארחץ בנקית כפי עיי"ש בדש"י (דדבא ס"ל) שנחשב כאלו טבל
כל גופו ולכאורה קשה דאסומיידי דק בטמאים לקדי ואם בלא זה מה
צדיך לסבילת כל גופו אלא ודאי דגם באינם טמאים לקדי הוי טבלה
ברחיצת כלגופוהיינו בסבילהכנזכר( .דבע"כמיידיבאינם סמאיםלקדי
דאי לאו הכי איך מותרים בקריאת שמע ותפילין בלי טבילה אלא ודאי
במהודים מקדי ועם כל זה הוי הסבילה טבלה כנזכד):

כנא
 .ראינתי נדפס כעת ספד אהל שלמה הוא שיחות וד"תועניני
מנהגי הגה"ק מראדאמסקזי"עבעל תפארת שלמה
ומצאתי בו במקומות אחדים דברים תמוהים (אשד בודאי הם בחסרון
המגידים או המסדרים והמעתיקים ונשתבשו הדברים בדוב הימים ומצוה
לעודדן בזה כדי שלא לתלות בוקי סדוקי באותו צדיק ז"ל) והנה דאיתי

שם בהסכמות שבהיות הה"ק מדאדאמסק אצל הה"ק מוהר"י מקאזמיר

זי"ע בחג השבועות כבדו (הה"ק מקאזמיד) שיתפלל לפני התיבה והשיב
לו הה"ק בעל תפאדת שלמה שהוא אינו אומד פיוס .והשיבו (הה"ק
מקאזמיד) שאף עלפי כן יתפלל והפיוטים יתחיל אותםויסיימםובייל.
והנה דבר זהאין להאמינו שיצא מפי אותו צדיק מקאזמיד ובפרס לומד
אשד כן עשה הגה"צ מדאדאמסק כי באמת מבואר בטוש"ע או"ח [סי
ס"ת] הפלוגתא מהראשונים אם להפסיק בתפלה ובברכת ק"ש בפיוטים
עיי"ש ובנו"כ והנה עד כאן לאפליגי הפוסקים אם לומד פיוטים או לא
אבל לשנות היינו להתחיל ולסיים מכל פידקא הענו לדלג באמצע ואין
קישור הדבדים מתהלתו לסוס כשהחסיד באמצע הפיוס אז י"ל כ"ע
מודים דהוי דפסק בברכת התפלה מה שאין כן כשאומד כל הפיוס אז
עושה כדעת אלו שנאמדופיוסים כמנהג הצבור כמ"ש הרמ"א שם[.יעיז
כדמוינו כחמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה אות כ"ח) והגם שיש לצדד קצת
כית שאומד וסוףהיינו סיום מהפיסקא דהפיוס והוא מסייםמעין הסיום
בהברכה (ע"ע לא הוי דפסק בברכת ק"ש כמ"ש בכתבי השתזיע) ואם

שפח
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כל גם כשמחסיר כיק שמסייםמעיל החתימה סמוך לחתימת הברכה ,אך
אע פ" להתחלה וסוף לשלבם יחד באמצע דאין שתמת להדברים וי"ל
י הפסקלכלהדיעותכנזכר .ובמק"אדאיתי בספדהנזכר שכתבבתמוה
דדי
אז הה"ק מקאזמיר זי"ע שיתתפלל ולא יאמר פיוט כלל וזה יתכן יותר
וכרעת המחבר [מס" מ"ח] שם:

כב.

עוד נספר הנזכר .בהקדמתו [עמוד "] בשםאביו הרבז"ל בד"ה
לפסה .טעם לשבח על מה שנקרא חג רפסת ובתוה"ק נקרא
חג המצות וכו' עי"'ש .תמהתי בקראי הלא זהוידוע כבר בקדושתלוי
(פרשת באבדיו; ואמרתם זבח פסחוכו') וכשבא בשמוז"לבבני יששכר
ובשאר ספרי קודש מבואר ומובא זה בשם הגה"ק מברדיסשוב ז"'ע
והדברים עתיקים ולא ידעתי האיך לאידע מזה בספר הנזכר:

כג.

עוד שם [כספד אהל שלמה מהנדפס עמוד הס] כתב שם ממכתב
מאה"ק שכתבו לו וכתבכי בעת נסוע כה"ק מראדאמסק
לצאנזלמדן הגה"קזי"ע בעלדבריחייםהוליך אתו המכתבהלז להראות
לו מהנס שנעשהלועי"'ש בתוך המכתבכ'וז"ל בערב ר"חאייר הלכנו
על קבורת רחל אמנו בערך ט"ו אנשיםוהיינו שם עד הלילה והתפללנו
מנחה וגם ערבית וכו' וקמנו בחצי הלילה וערכנו חצות "ותיקל רחל"
כנארג וכו' והרי כשהיו לום בערב ר"ח ואחרי תפלת ערבית הוה ר"ח
ובר"ח אין אומרים בחצות "תיקון רחל" כלל כמבואר בפול'ח ובסידור
האריז"ל.

אמנם ש צ"ע מ"ש נסירור בתיקון לאה בתחלה ח'ל ואח'ע יאמר
המזמורים אלוזיוג יעקב ולאה וכמבורהויידת
ה בנוד ותקם
בעודלילה וכףוסימן המזמורים כאי"ל תערוג ,אלקיםיחננו ,יענך
לדוד מזומר ,ואומרים אותםאפילובימיםשאין שמריםנפילתאפים שבת
וימיט ור"ח רק מזמוריענךאין אומרים עכ'ל בסעוד .תצה זוע פשיטא
שם בלשונו דלת כל תיקל לאה יאמרו בשבת ויו"ט תריץ רק אלו

י,
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המזמורים בלבד אבל מזמור בבוא אליו נתן הנביא וגו' שהוא בכ" על
עונותיווגםהפסוקים אח"כ שמסודרים שם אחרתיקון לאה עד אנהבכיה
בצית וגו' וכיוצא בודאיאין לאומרם כלל אזכיון שהםשייכים לתיקון
רחל מה שלא אמרו אז כלל .אולם הא גופא קשיאכיון שבחצות ליל
שבת אין ובונה בזיוג יעקב ולאה ועיבורה ואדרבא (כמבואר בכתבי
בכונתליל שבת כי) חצות לילה הא' הואזיוג יעקב ברחלוכו'
יי"ז
יר
עא
ה
'יאםכן מה זהענין לאמירת תיקון לאה אז גם להמזמורים .אמנם
ש
ראיתי בפע"ח נשער תיקון חצות ט"גן כתב וז"ל (בענין תיקון לאה) והנה
סימן שלהמזמורים הםכך בחולהסימןכאי"ל שהםכ'איל תערוג אעקים
שהם כ'אילל"'
יחנה יענך ה' ל'ה' הארץ .ובליל סימן
כ
ד'
הארץ אעקים יחננו העלוי' אודה ה
'ר
לאב
""ח או ביום שאין
'"והענין כי
אומרים תהנעאין לבכות ולהתחנן על חורבן ביהמ"ק וגםאין לומר כל
המזמורים והפסוקים הנ"ל זולת יתחיל ויאמר אלו מזמורים שהם סימן

:

ן

1
ן

כלא"ה בלבד עכל"הוכן הוא בשער הכונות [דרושענין חצותן ע""ש חגרי
מבואר דבשבת 1י"1טאין לומד כ %תיקף לאהאפילו המזמוריםהנזכרים
רק בר"חוימים12אין אומרים בהם תחנק(היינו ימות החול עמרןאומרים
תחנת בהם) אבל לא שבת ויו"ט (ולא ידעתימי הוסיף באבידור התיבות
דהא באמת
"שבת ויו"ט") וכן הוא באמת ומתורץ שפיר קושיא
י
'
נ
ה
בשבת (וגם ביו"ט הוא כן)איןענין תיקת לאה וברבורה אחרי חצות רק
הוא במדרגה היותר נשגבה אחרי חצות לילה כנ"ל וגם הכונה שכתוב
אוימיםשאין אומרים תחנת במקום המזמוריענךה'ביום
נתאמרו
ר
ב
'"שדה ה' בכל לבב והנה לפי משש שם בפע"ח גם כובת
צרה הללו"
המזער אודה הוא לתיקת לאה עיי"ש ומה זה ענין בשבת כנזכר אלא
חזאי דמע דק לר"חויטבת וסולשאין אופים בהם תחעןוגע לא שטועו
מאבותינוודבותינו ד' 1שיאמרו בשבת ו"'ט בלילה תיקת לאה כ:%

כד.

שם נספר דגזכר האחרת הכביד לבב כל ירא ה' ומאמין בסטת
ירגזויחרד על דברץ נבעתו מ"ק נ12מ הה'וק בעל תפארת

שצ
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שלמה זצ"ל הטעם של אריכות הגלותבזמנינו זהיותר מ"'ח מאות שנה
מרברבן בית מקדשנו בעוה"ר הואלפי שהשכינההקדוחיה רצונה לעשות
קץ לגלות כמו שהיה במצרים שרק הצדיקים יצאן מהגלות והרובעים
ימותו בג'ימי אפילה כמו שהיה במצרים אך משה רביע ומשיחבן דוד
מנחמין אותהשתמתיןעדשישיבו"כלישראל"בגלותוכו'עכ"לישתקעו
הדברים ולא יאמרו וח"ו להאמין שיצא כזה מפי אותו צדיק הכהן הגדול
מאחיו הה"ק בעל תפארת שלמה זי"ע רק השימע שמע וטעה (כאשר
קרה לכמה דברים כאלו העומרים ברומו של עולם ובני אדם 3גם
החסידים]ומלזלים בהםועלידיהסיפורים והגדות נתקלקלו כאשר הורקו
מכלי אלכליועל זה נאמר באבות [א' י"א] חכמים הזהרווכו'כו' כמ"ש
להלן מזה)כי דברים האלו המה נגר האמונה של "'ג עקרים אחכה לו
בכל יום שיבוא ,ואם נאמר ח"ו שזהו עיכוב הגאולה עד שישיבו "כל
ישראל"היינו גם הפושעים גמורים והרעועים כנזכר הרי הוא נגד מקרא
מלא [משלי ב' הס] כל באיה לא ישובון שנאמר ברוה"ק ונבואה לשלמה
המלך החכם מכל אדם וכיון שהכופרים האלו לא ישיבו קודם הגאולה
אם כן עלידי מימרא כזו יכפרו ויתייאשו גם המאמינים בגאולה כיון
שהוא דברונאי אפשרכנזכר .ומ"ש הנביא משעיה כ"זי"מ ובש האובדים
בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים
זהויהיה אחר הגאולה במהרהבימינו (אבל לא מקודם .וכמדע בפשיטות)
ובפרט ח"ו למשיא לעז על משה רבינו ומשיח צדקנו בהיותם בשמי
שמים למה יעכבו הגאולה ח"ו (בעת שהשכינה הק' רהבה כנזכר) הלא
נאמר במד"ראיכה בפתיחתאכי אחר השורבןביהמ"קהרעיש משהרבינו
ע"ה בשמי מעלה ורצה להחוירם מדגלות בבל ולגאלם ואמר אראה מי
מניח ידו עליהם והלך לבבל להחזירם וכר ובגויותו שם יצא קול מן
השמים גדרה היא מלפני וע"כ חור ובודאי לרצת דהום יתברך ומפני
שמו ניחת %א אבל כשרצונו יתברך שמו להשרה שכינתו ולגאלנו איך
ישמיט ח"ו משה רבינו .וגם משיח צדקת תשר כל הספרים הקדושים
מלאים מזה האיך להתגנדר להגיע להיכלא דקן צפוד אשר שום משכן
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משיח צדקנו להביאו לגאלנו במהרהבימינו אשד נום ההתעודדות ויללה
על גלות השכינה וישראל וחודבל ביהמ"קונויך יאמדו בשמו להיפךוכי
הוא יעכב הגאולה ויוותר על חילול שמו יתברך וגלות כבוד השכינה
הק' וצדות ישראל איל לד יום שאיל קללתו מדובה מחבירו ר"ל עד
שישיבו הכופרים הפושעים אשד באמת זהואינו באפשרות טרם הגאולה
נכי כל באיה לא ישובץ) כנזכר.
והן אמת שהדמב"ם [בהלכות תשובה] כתב כי אץ ישראל נגאלין אלא
עלידי התשובהוכיון שעושין תשובה מהד נגאליןהיינולבינונים
ומאמינים נאנשים כעדכנו) ראוי להתעח-ד ולשוב בתשובה שלימה כדי
שלאנהיה בכלל דשנתםמעכבי הגאולהח"ורעלידי התשובהנזכה לקרב
הגאולה וגלימה במהרה בימינו אבל לא להמתין על כל ישראל כולו.
היינו גם הפושעים הכופרים ובפרט בערי הגויים הרחוקיםכמובן .ומקרא
מלא ריבד הכתוב ["יעיה מ"ג ה'] ואביט ואץ עוזר וכו' ותושעליזרועי
כביכול יאמד כן יתברך שמו ויגאלנו במהרהבימינו וכן מקראות כאלו
דבים כהנה וכהנה בתנ"ך ובפדט בדניאל כמ"ש [דניאל הב ר] יתבדדו
ויצרפו ודבים לא יאמינו וגר ומץ יהיה סמוך לגאולה וכיון שדבים לא
יאמינווהדי באינם מאמינים נאמד כל באיה לאישובון וכשיצטרכו לשוב
כל ישראל כולם והדבים לאיאמינו אםכן לא יגאלנו ח"וואיךיהיהזה
סמוך להגעלה וכן כל דברי חז"ל בשף סוטה ובפרק חלק וכן בשף
כתובותנוכן בזוה"ק [ ] בעמלקים ע"דבישראל דדחקץ לישראל בגלותא
בדדא בתראה) מה שיהיה בדור שבאבן דוד מהשיהיה חוצפאיטגיופני
הדוד כפני כלב וכו' כר וכיק שלא ישובו כולם רק אדרבא יהיה דוב
פני הדוד כל אם כן יהיה זה דודו של משיה הרי יעכבו מלבוא משיח
עדשיעיבו כולםויהיו צדיקים כולם נאלא ודאיכי הרבדים הנ"ל הם
הגלודיקוכזב ולאיצאוח"ומפיהצדיק הנ"ל)הולתשיבנו מסה שאמרו
שוע סנהדרין דף ר"ח ע"א] חך מ"ךכיבן דוד בא רק בדוד שכולוזכאי
נותאמר כנץ ,והרי מבואר עגם) או שכולוחייב נאםכן הואלערפך אלא
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תצוי) דהכונה שם באופן אחר וכמ"ש בשם הגה"ק מברדיטעיב זי"ע
שאמרמליצה בעד כלל ישראל קודם תק"ש אם תמתין רבש"ע בהגאולה
כמ"ר עדשיהיה כדלוזכאי אוכולו תאבזהואי אפשר (כפשוטו)כי אם
כולו זכאי אי אפשר כי הדימותי ידי ונשבע אני שהרשעים הכופרים
(במריעת שהזכיר אז) לא ישובו מכפירתם ואם כמהיה כולוחייב גםכן
לא אפשר כי אנחנו מאמינים לא נסוד מאמונתך יתברך שמו גם אם
יחתכו אותנולגזריגזרים עכד"ק של המליץ האמיתי הקדוש מברדיסהעוב
זי"ע (והארכנו בזה בשערי יששכר במאמר תקע בשופר בעה"י) ומהלי
להאריך כ"כ בדברים פשוטיםונודעים בדברי חז"לועוד מקודםבנביאים
ובכל ספרי קודש ונקבעים בחותם קודש בלב כל ישראל דאמאמיגיםבני
ו ממקומם .והנה אמרו חז'ע [סנהדרין דף כ"ז ע"ב]
מאמיניםבעה"י לאיזיז
בענין הגאולה עה"כ["יעיה ל'] לכן יחכה ה' לחננכם ולכןירום לרחמכם
וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה מי מעכב מדת הרע מעכבת וכו'
עישש והרי מפורש שהוא יתברך שמו מחכה וחפץ לגאלנו ומדת הדין
מעכבת (כי מלך במשפטיעמיד ארץ) הלאח"ו מ12הרבינו ומשיח צדקנו
מעכבים .האדרבא הם עומדים בעדנו לפעול בקרוב גאולתנו .ובזכותם
אנו מתפללים להושיענו ולגאלנו במהרהבימית.

ינק

זה פנסן אחד מח" חים ושלום עה"ת
ואעתיק
עה"כ ויקריכם אל ארץ אחדת כיום הזה דגסתרות לה'
שקונווהנגלותלנוולבנינו עדעולם לעשות את כלדברי התורההזאת.
יש לדקדק דסמיכות וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה (עם) הנסתרות
לה' אלקינו וגו' ומה שפירש"י על הנסתרוה לת"א עדיין איש מתאשב
הסמיכות וצזכדוי'עכי דגהויעדיכם אל ארץ אחרת (בגלות) כעםהזה.
בכל עת שאסעבריןכיוםהזה גםבאחריתהימים האלו אשר ראהיתברך
שמ שיתארך כ"כ גלות האחרון עד והום ורה העל כן יתמה כל עובר
על מה עשה ככה לארץ הזאת ששליכם וא' כמו שההא המשךהפרושה
(בפרטיזן) ויצטרכו
ומה משטוו על אעור עפץ את ברית ה'שוגו'

י

[פרשת נצבים]

כנ'י
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לשוב בתשובה שלימה ואזישיבם לביתם מהשלכתם בגלות עדהיום הזה
ועדיין יפלא אם כן מה מדגי האריכות הגלות הזה מסה נפשך אם זה
תלוי בתשובתינו הלא הראשונים כמלאכיםבודאיהיו
לתקן ולקרב
י
י
ל
ו
כ
י
באמת יותר מאתנו הדוד השפל מאוד הדוד האחדת ואף עלפי כן לא
בא משיח בזמנם ומה יתן ומהיוסיף אריכות הגלות עד זמן הזה דוד
יתוםשאיןוגימי לשובאליוכראוי .ופן ישומךיצרךלהוכיח מזהשאין
תלוי בתשובהכלל .מפני הוכחה הנ"לויאמדכי בשרידותלבי אלךכנ'ע
ודאייתו מאריכות הגלות שהוא וישליכם אל ארץ אהדת "כיום ושה"
(בקושיא הנזכר התמוה מאודלעיננועיני בשד אך על זה באה התשובה
מידכי מה שנתעכב הגאולה %יכה הוא) הנסתרות לה'אלקינו(יום נקם
נסרק חלק דף צ"ט ע"א] ללבי גליתי לאבדח לא גליתי
באלפיבליוכרלבמדליאכחיז
ישרת לא גליתי .ועם כל זה) והנגלות לנו ולבננו עד
'ה
עולם (מה שצדיכין אנו לתקןוצריכין אנחנו לדעת בנגלות ופשטותכי
אם נשוב לה' כראוי אנו ובנינו עד עולם) לעשות את כל דברי התורה
הזאת (אזי נזכה לגאולה בעגלא ובזמן קריב)כןיהי רצת במהרהבימינו
ע"כ רבדינו .וכנזכר שם בחיבורנו.

ע"כ אהובייאחיי הקודאים השמרו והזהרו הלא תאמינולשמושית רעות
ואגדות מבהילות ומתהפכות כאלו .וכמ"ש כבד בחיבורי
תורה נמהדורא העינא אות [מזל"אן ע"ח וצ"ד וגם באות כ"ד] וכבד ביארתי 12ט
באורך שאין לסמוך על מעשיות כאלו ח"ש חכז"ל וב"ב דף ק"ל ע"ב]
שאין למדין הלכה מפי מעשה (עח"ש בדברינו סימן ע"ח) %ל שכן
במעשיות מעורבים ,בהרבה כזבים כאשר הוא בדורנו בעוה"ד .התנה
אמרתי להמללת שזהו דחוק במסכת טפרים [פטם הלכה ב'] אמדריב'ע
הדא אגדתא כתובה הכותבהאין לו חלק לעולם הבת והדודשה מתברך
(בשמתא.פי המקרא סופרים שם) והושמעהאינו מקבל שכרוכר רה"ש
וישתומם כל עובר ומה שתירצו שם המפדתכם שלכך אמרואין לו חלק
לעולם הבאהיינו שאינו מפסיד חלקו בעולם הבם מצל מעשיו הטובים
דבות
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שעשה ראםכן הוהליה לחשבו ובפרק חלק) בכלל אותןשאין להם חלק
לעולם הבא רק הכונה דמכל מצוה שעושה האדם נעשההימנו חלק שכרו
לעולם הבא ומכתיבת האגדה אין לו מאותו כתיבה חלק לעולם הבא
עכ"ד והוא דחוק בפ" הפשוט מ"שאין לו חלק לעולם הבא כמובן .וגם
הנה פשוטכי עתה מה שקבעו חז"ל האגדות בתוך הש"סהיינו רבינא
ורב אשי שסידרו או בסדר הבגלי או בסדר הירושלמי המדרשים שסידר
ר' אושיעא וכהנה הנה בודאי לאעליהן נאמרו הדברים הנ'עכיהן הנה
בקדושת תורה שבע"פ ~מדן ולדרשן כמו שאר הגמרא ומדרשי רז"ל
כיון שנכתבו ונסדרו מרז"ל כגר בתוך הש"ס ואסכי הם קושי ההבנה
לנמוכי הדעת ונאמרו בדרך נסתר וסובא גניז בגווייהו כאשר כתבו
הראשוניםז"ל וגם כתבט בעניותןבחי'דברי תודה [מה"ק אות צ"ז)עיירת)
אך בדדך מליצה י"לכי קאי על אלו המעשיות שנקרא אגדה המסורה
מפה לאוץ האמורה מפי צדיקים קדושי עלית אך נאמדו בדדך משתעי
מילי דחכמתא כמו שביארתי ברוב דבריחיבורינו בעה"יוצריכין לימוד
היטב ואיש בער לאידע זאתומי שמספרם ומפרסמםהיינו מדפיסם טרם
ינפה אותם בי"ג נפה מה ראוי לספר ולגלות להמון הרי זה אולי
בכ~
ו
מה שאמרו חז"ל במסכת סופרים שם וכאשר צווחו קמאי אבותינ
הקדושיםזי"ע על כאלו וכנזכר בד"ת מה"ת שם) ומי שמכשיל לפעמים
ברברים כאלו הגורמים הערר האמונהכוירוס הדת ח"והריזה בכהאין
לו חלק וכו' כנ"ל ה יצילנו וזמת הצדיקים יגן עלינו .כששיעט
מצרותינו ,ולהחזיק באמונת תודתינו .ובמהרהרירן יגאלנו:

כה .בב"מ [ין ק"ת ע"" 1אתא רבה בד רב הונא אשכחיה דקייך
אמר מאןקצייה תקוץ ענפיה ,אמרי כולהו 0רןי דרבה
בד רב וחנא לאקיים זרעא לרנה בר רבנחמן .הנה לא נתקייםדיבורו
רק בחיים חיותו בעולם הזה .וכן שמענו כמה ענינים כאלו מהצדיקים
מתלמידי הבעש"ט זרע וכמו אשר איש אחד שלח פיתקא וש"נלרבינו
ן זליע והאיש ההוא היה דר בכפר אחר והנודע לנו)
הקדושמלובלי

דברי מהיורא תליתאי לנדרה
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במדינת אונגארן וכאשר קרארבינו הקדוש את הפיתקא הכיר בו בהאיש
מדיתו ומה מעשהו כנודע (וכמו שהביא זה בספר אגרא רפרקא ע"%ש)
ואמר .בקראו הפיתקא .הנהו ת"חוירא ד' אך חסרלו מקוה טהרה לטבול
והשיב המביא הקוףטי"ל (אשר היה ביודעו ומכירו)כי אנוס הוא לאשר
כבר חפרויגע ולא מצאמים שם בהכפרלהיות מקוה כראףוהשיברבינו
ברוח קדשו (אם כי מעולם לא היה בכפר הלז וגם לא במדינה הזאת)
יחשר שם במקום וצד הלז סמנך להר ובקעה הלז ףמצא מים ומקוה
כראוי (אם כי לא נודע שם מקורם בררך הטבע להיות שם באר מים)
ובבוא השליח לביתו וסיפר לו זאת וקים הת"ת תיכף וסיר וחפר ומצא
המים שם ונודע אח"ככי נסתלק רבינו רוקדת?מלובלין זיע ומאזיבשו
ברבריחז'ע נסוטה דף "א ע"אןכי מדה טובה מרובה
המים שםוהנה
ממדת פורענות.
עא
קו
ים במדה טובה לא נתקיים רברי רביע רק כל ימי
שניחייו מכ"ש במרתוכו' ע"כ לא נתפעםדיבורו של רבה בר רב הונא
רק כלימי ח"ו כנזכר מהגמרא:

כו.

יראה אל עבדיך פעלך והדרך עלבניהם .ותהלים צ' ט"ז]"ע

ל פי האדע כי מלך הר"ר הוא תיקון כל העולמות
כשנזכה לתיקה הגמור במהרהבימינו וז"ש דוד המלך ע"ה אשר השתפך
נפשו הקדחתה על תיקל הגמור ועורר על זה זטת אבות רועדושים כסו
שאמרו חז"ל [הנחומא במדבר חד] עה"כ [כמדבר כ' ט"ו]ויהעו לט המצרים
ולאבותיה כי האבות מצטערים בקבר בצרות בנהגם בגלותם וכמבואר
בכמה דוכתי .וכשיגאל את בנהרם יראו המה בשמחתם וכמ"ש "7מיט ר
ל"ק ףוציאךבפניו (של יעקב ושארי אבות הקדושים) ממצריםוגו'.
שביקש לטענה של זכות יראה אלעבדי"ך (אברהם הנחקויעקב ככמוש
7שט ט' פ"ק זכרך לעבד"'ך לאברהם ליצחק וליעקב וכן ששך הצדיקים
עבד"י ה' אבותינו הקדושים) פעליך (שתעריה ותפעול ההגאולה שלימה
שיקומם) והרר"ך (מלך הריר חי וקים בתכלית השלימות של תיקון
העולמות שיורה או בלע המרית לנצח רק קזיש יאמר לו מה קדה?

חיי

עיצו דברי מהדורא תליתאי רנררה
על בניהם
םקייםוכו' כמו שאמרו חז"ל בפרק חלק[ין
חי
צ"ב ע"א])

(שתקיים זאת לבניהם כמ"ש ומביא גהשל לבני בניהם ,יהרה פועלתך
זאת עתה להאבות בפניזש)כנוכד .כןיפירצון .ובוכותאבותינויושיענו
ויגאלנו .במהרהבימינו:

 .בספר הקרוש קנה הגרול [דף מ"ז ע"א מדפוס קארעץ] וז'4להעל
כז
שפני אדם ככלבים הם אתפף הטריפת חייב להשליך
להם הטריפות מדה כנגד מדה .ומה שאכל באיחוד יאכל בהיתר עכל"ה
ויש לדקרק בלשוע הקרוש שכתב שאכל "באימר" יאכל בהיתר דאיך
אכל הכלב באיסור הלא הוא הכלב אינו מצווה ואיע מוזהר על איטרי
ס אצלם
תורה ואםמיירי בבני אדם שפניהם (פני הדור) כפני כלברי
לאשייך שיאכלו "בהיתר" ופשיטא דחפור להאכילם טריפת ולהכשילם
הגםשיאכלו בעצמם (כמוכלבים) אלאודאי בעל כרדף כמבוארבהאריז"ל
כי האוכל טריפות מגולגל לאחר מיתתו בכלב עלכן מה שאכל באיטר
בחייםחיותו ,יאכלבהיתר לאחרמותו .כשהוא מגולגל בכלבכיאז הכלב
אינו מצווה אדרבא מצוה להשליך ולהאכילו טריפות ,ועמן ירושלמי
תרומות [ח"ח הלכה ג'] בטבח בצי%רין שהיה מאכיל נבילות וטריפות
לישראל פ"א שתהיין בערב שבת העלה לגג ונפל ומת וודו כלבים
מלקקים ברמו אתת עשקו לר' חבינא מהומירמיתימן קמירתן ,אמרלון
כתיב ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכק שתו וזההיה גחל
את הכלבים ומאכיל את ישראל א"ל ארפונתדמיידדון אועז (דבלבים)
אבלין עכ'ע הירחשלמי וכ"כ בהגהות אשר"י בדולק ואכסנך:

כח.

אמנם מ"ש נקנה בלשות רקדושכי "ח"ב"להשליךהטריפות

לכלבים (הלש רשות) הנה בע"כ דס'ע להלכה כדברי
גדולי האחרוניםעיין בשו"ת חקרי לב [""א מע"ד ס" מ"ט] ובמנחתחינוך
[מצוה ע"ג] עלפי דברי רגשכילתאוהפייסן במוקףליום א' דשבוקדת שהוא
ה יו"ד נוהמן ס"ט
מ"עליתן כל טריפה לכלב דוקא והביאם בדרכיתעיב

דברי מהיורא תליתאי ווורה
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ס"ק ב'ןעיי"12וכן נראה גםכן בזה בלשון ראשון הראשונים הקנהכנזכר
שכתבחייב להשליך הטריפות לכלבים השכמ'ע:
כט .מה שהשנתי להה"ג מאנ"שהי'ו .ע"ד קושייתך ע"ד ספר
גוערי קדושה למורכ
 3נח"ב שער ד' בד"ה תאות
ן
ימהרח"וזי'"
התענוגים] שכתב מפןועל כל העבירותאין הקטן נענש ובן סורר ומורה
ן נסקל עכל"ה ומשמע רבן סורר ומורה
שאכל תרטימר בשרוחצי לוגיי
נענש אף כשהוא קטן וזרו פלא דהא מהשנה 12לימה הוא בסנהדריןניו
מ"ח ע"ב] דבן סורר ומורה קטן פטור שלא בא לכלל מצות וצע"ג ומצוה
ליישב ע"כ דבריך .הנה כונת רבינו מהרח"ו הוא פשוט לענ"דכי הוא
לא בא בזה למסקנא דמילתא החנו הילכתא דבן סורר ומורה רק בדרך
מוסר השכל (איך למאוס בתאות התענוגים) וזהו שפיר ויפה כן המה
כדבריו דברי חז'"ל שם בגמרא בסברתם ושכלם ראמרו ותירצו על מה
שאמרו קטן מנ"ל דפטור (מבן 1רר ומורה) אנן הכי קאמרינן אסו בן
סורר ומורהעל חטאו נהרג על שם 1פו נהרגוכית שעל שםסופונהרג
אפילו קטןנמי העדבן ולא איש קטן משמע(ולפי זה משמעדבן 1רר
ומורהיהרג קטן ,אך) אמר רביהודה אמר רב דאמר קראוכייהיה לקרש
י מפורש דלהלאשגילתה
בןבןרג)מוךלגבורתו שלאישעכ'עהגמרא.הי
התורה כלימוד רבי יהודה אמר רב הוי אמרינן דבן 1רר ומורה נהרג
גםקטן ולכאורה קשה לריוודה דלאדרשינןטעמיה דקרא לקולאהאיך
היהס'ע ממברא שנהרגנו גם לקטן מסבראוטעמיה דקרא שהוא על 2ום
סופו והלא לקולא (שנהרגת) לא דרשינן טעמיה דקרא1 .לם"עכית
ד ע"ב ע"א] ש1ף
דירדה תורה לסוף דעתו כדאמרינן שם בסנהדריןני
מגמרנכסיאביו ומבקשליסודווצונומוצאויוצא לפרשתדרכיםומלסטם
אתהבריות ,אמרהתורהימותזכאיואלימותחייב,וכית שברובהפעמים
עכ"פ יודה כן כללסטם אטע ויתחחב מיתה אם כן הוא קולא גביה
שימותזכאי גם בעודו קטן .אךיותר נראה פשוט דהש'ש אשמעינן גם
לרגש דדרשינן טעיתה דקראבין לקולאבין ל14מרא ע'ע %ע מפרכא

שצח
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דשת גםבעודו קטןכיע שהוא על 2וםסופו ,ע"כ בא לאשמעינן הקרא
רבן וכו' דצ"ל בן הסמוך לגבורתו של איש ווהוא גזירת הכתוב) ומה
דאמרינן בגמרא כנזכר ועוד בן ולא איש קטן משמעהייט אפילו לרבי
יוצדה ללא דריש טעמיה דקרא ואםכןלדידיה לא צריך קרא לאשמעינן
שלא יהרגוהו בעודו קטן מסברא וטעם שהוא על שם סופו נהרג ע"כ
קאמרלר"י הךועוד משום דבן כהגמע קטן גםכן3יי שבאר"י משמיה
דדב בהך לימוד דבן התמוך לגבורתוהיינו שהביא ב' שערות שרק אז
נהרג הדא גזירת הכתוב וחוקה דדם דאיהשירוא כשנתמלא זקן התפתק
שובאינו נהרג ורק על זמן קצר הלז הוא כן אבל מסברא ששרינןהוי
גם לקטן כנזכר מהגמרא על כן שפיר כתב מרן מהרח"ו ~מוד כוה
בגנות תשת המתאוים ביותר כנזכר .ומ"ש בעניו חנוכה המה דברים
ף אשד למעך ששם רמוז המצוה הז'
נחמדים .ומ"שבענין כ' פשוטהיסו
ל הבדכה על דוויהן [כסוף פרשת וילך]
דרבנן של נר חנוכה ,עייןבדיכ
באוצר החיים במצות נר חנוכה ע""ש:

ל.

[יף מ"ז ע"ג ,מדפוס קארע,ן וז"ל המיילד ב12ם ר"ל
בקנה
גדיי
רי קמיע למקשה לילד ומהקדה הקמיע קודם זמנה
הל
ע
תדע ותביןכי פעמים הורג שתי נפשות היולדת ובעל הקמיע ופעמים
שגורם לנולד יסים רעים וצדות משונותזו מזו ואלקים יבקש את דם
הנולדמידבעלהקמיע המשלבזהכי עוברזהראוילהולידבשולויהידח
שעשדהמליאה מנשיאתה בשםיו"ד ה"אוא"ו ה"א ובאד,נושביעתילידה
טרם שנתמלאה הלבנה הגה הולד ההוא שנילד שלד בזמן בישול כח
הויווע ומת בימים מועמים ודמו מיד זה הרשע והרוצח יבקש אלקיםכי
בנטל גזירתיוצרו והמית וצפש ההא ושלקץ בלא זמט וגרם לו לרקח
מנען שורט שלווליוחא אשה שמרנה קלו הה תדעששינהעליו כלסדרי
בראשית וכר עכליה ,וכדברים האלו תמצא בקצרה גם בדברי רבעו
האריזתן [בשאוגה שצריה] בנוער רהל'ק תקם ר לכותב קורע לאשה
המקשהלילד וצה האיש ובה גורםלהוציא תעובר דכוא שלא בזמם

הי
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שצט

ידי כך גורםלו או מיתה טרםזמן הראוי לו או באלידי עניותלפיכך
צריך להתענות מ"ה ימים כנגד שם הו 4דאלפין שהוא בגימטר 4אד"ם
ולפי ששפך ד"ם האד"ם שהוא בגימטדי מ"ר יתענה יום אהד עוד
להשליםמנין אד'ט עכל"ה (בשער הרה"ק) ומעתהנחזיאנן .לכאורה תסמר
שעדות ראשינו בקראנו הרבדים האלו בספרים הקדושים (קנה שעיייה"ק)

ובצלם אנו חשם

מראפר רבותינו המקובלים האלקחם אשד מפיהם
בגלותנו .ואין רצוני לבאר ולרבד מזה מאותן הצדיקים שנתנו קמיעות
למקשה לילד אך גם למה שנתפלל או נותנים סגולות למקשהלילד.
והתפלות לזה הם מבואריםברבדי האדיז"ל במידוד במזמוריענך ה'ביום
ד וזה המזמור טוב לבקש דחפיםעל יולדת וט'
צרה (בתפלת שחרית)וז'י
פשקים כנגד ט'ירחי לידה וט'תיבין כנגד ט'צידי יולדתואינה יולדת
עד שנותנה ער קולות לא פחות וכו' עיי"ש הרי שכתב שיתפללו על
היולדת וכנהוג אצל כל הצריקים דבותינו ואבותיה הקדושים ז"ל גם
בסגולות (ולא בקמיעות וקבלה מעשיות ח"ו) הלא עכ"פזיל בתר טעמא
מ"שכי גרמו להוליד קודם זמנו כמ"ש בקנה כגת שרצףלהוליד בזמן
כנלוי הלבנהועלידי זה הקדימובזמן לא מפגל וגם מרםלו מיתה ח"ו
קודםזמנוכנ"ל אםכן ממה נפשך אםדועילו התפלות )פ הסגולות
~
ליינה
הולר מקודם אם כן דא עקא הנ"ל גורם כל זה הנא ומה נפקא מ
אם עלידי פעולות קמיע או תפלה וסגולה ,הלא שבקיתחיי לכלבריה
שיתפלל בעד מקשהלילד כלל הלא יקרא רוצח תערג נפש ח"ו וכיוצא
מלשת רבותינו הראשונים ז"ל.

כנ'י

אלא ודאי בעל כרדםכי הדברים נאמרו רק בעד כותב קמיע לזהדהוי
מכריח דהוהות ח"ו וכשגורם הנ"ל אמד נביכול יתברך שמו ושי
האחריות עליך מהצדה הנצמח מזה והרשות
עצמך כותב דקמיע
נתונה .בבחירה ובחינה .כיק שבא בהכרתות כח השמות בקמיע כתחבש
וכמו שמבוארזה שם בשער הגלגלתםבין חטא שארי משמשמשיםבקבלה
מעשיות דשם וסוג אהד להם (אלא דתה הסורע"ד בזה מה שגורם לולד

ליה

ת
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לצאת קודםזמנו הנכתימטוגללחיותו כנ"ל) מהשאיןכןעלידי תפלה
הרי מצוה להתפלל להשם יתברך בכל עידן וורדן ובכל צרכיו והוא
יתברך שמו שומע תפלת כל פה היינו שומע לשת מבין באמו אופן
ובאוה חן (מלשון נש"" ג' ט'] שומ"ע עבדך[ ,בראשית מ"ב כ"ג]כי שומע
יוסף היינו הבנה) ראויה התפלה להשמע ולמלאות בקשתו ומשאלתו
לטובה וכאשריבין היודע תעלומות יתברך שמו כי צריך ומלר ליצא
לטובתו רק בשעה מאוחרכנ"לכרצונויתברך שמויעשה והתפלה מהצלת
עכ"פ להגן ולהקל קצת על החבלי לידה נהמר לקמז אות ל"ז וכד"ת ח"ו
אות ק"ה].וכן הסגולות לזה הראוייםעפ"י התורה שארן בהםענין ניחוש
וחוקותיהם והמקובלים מפי צדיקי אמתנכית שאין עושים בקמיעות רק
יעשו הסגולות דדך בקשהואין באיםליטול בזרוע ובכה הנ"ל)כןי'ל
בע"כוכורתי[ .והרי והמעיןוכעין מ"ש אאמו"ר בבל"ר ח"ג בפ" דברי
התיזוה"ק תיקון כ"ה נדף ע' ע"ב] בר"ה הא אתעיר רחמי וכו' רכאשר
יעזור העגם יתברך לגאלנו במרת הרחמים אז אפילו שיהיה בע"כ איזה
חבלים שלמזניח עם כלזהיהיה במרה ממוצעתעיי"ש וה"נ אםכי לא
אפשר בלאחבלי לירה של אשהע"י סגולת התפלה ברצון השם יתברך
ימתקו להגן ולהקל מחבלי היסורים כנ"ל)
להנדן מ"ש בקנה כנ'ל קרושת לשוט והנה עיבור זה ראוי להחקר
במילוי הירח וכו' הנה צ"ע כונתו אם דוקאבמילוי הירח ממש
ט"ו בחדש או בזמן גידול הידח להתגלות הלא בזמן ושרונההיינו מחצי
ד הלבנה וכבר האבכנו בזה בשער יששכר [מאסו
חדש והלאהלפייוםמה"
א
"
מ
ר
ה
הירחים אות ך והיי"ש אות ה'ן 51שוט נראה מדברי דביה
באה"ע
וסימן ס"ד סעיףי) טלא לעשות נשואין רקבמילוי הלבנההייה כפשוש
נראהבחצי חודש הראשת (ולא בחסרונה) הלא דוקאבמילוי הלבבהבחצי
ן מ"ש על זה הגאון רעלתה בנתיבות
חודש מבהט באותויום מלברועיי
לצגת הלכוה קדושיזן שם ומ"ש  012בזה ואכמ"ל:

לא.
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["שלמה למאמר סמוכים לעד בחיבורנו חמשה מאמרות בעה"ק :מה
שאמדתי בסיום הש"ס נעוץ שפו בתחלתו שמסיימין כל השונה
הלכות בכליום מובטחלו שהואבן עולם הבא שנאמרדעיכות עולםלו
אל תקדי הליכות אלא הלכות ומתחילין מאימתיקורין את שמע וכו'על
פי רבדי רז'ע [סחטה י"ב ע"כ] ודש"י [פרשת שמות ב' ה'] עה"ב ותדד בת
פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאוד הולכות דרשו
לשת מיתה כמו [בראשית כ"ס ל"ב] הנה אנכי הולך למות ,הולכות למות
לפי שמיחו בה ,והכתוב מסייען ,כי למה לנו לכתוב ונעדותיה הולכות
עכל"ה .חיש עיקד הנסיון ונחת רוח להבורא יתברך שמו אם לומדים
התורה ועומדים בעדה להקימה במסידות נפש וכמו שאמדו חז"ל [בדכות
דף מ"ג ע"ב] אין דברי תודה מתקיימין אלא במי שממית עצמה עליה
והינו במס"נ והכל הולך אחד החתום בש"ס השונה הלכות בכל יום
מובטחלו שהואבן עולם הבא שלא יחשוב כלל עלעניני עולם הזה דק
ד בלבבו ונפשו (וכמו שדרשו רז"ל [נדרים דף נ"ט ע"א]
העולם הזה יפקי
ממדבך מתנה ,מי שמשים עצמו הפקד כמרבד ניתנה לו התודה במתנה
והיית להפקיד את עצמוונגיעותיו וחפצו במס"נ ממ"ש) ויחשוב רק על
עניני עולם הבא היינו זהו הרוחניות ותכלית השכליות דבוק למקור
העליון יתברך שמווזהובן עולם הבא (ולא ילמוד כמו שנדאה בפשיטות
[אבות פ"א מ"ג] אל תהיו
הבא דהא אמדו
'
ככדעיבדישםיהיההמשבמןשיעןולאםת הדב על מנת לקח
זל
ב
יפרס) שנאמד הליכות עולם
לו(דמיידי שם בחבקוק בכתוב דאהויתדגויים בשעת מתן תורה כדרזדן
בריש עבודה זרה ובמתן תורה היה מסירות נפש נפשם יצאה בדברו)
והנה הליכו"ת הוא במם"נ כנזכר מדברי חז"ל ורש"י ז"ל בפרשת שמות
וכןצריךלהיותהליכו"תבבחינת הלכו"תללמודולקיים במס"נ(והארכתי
בזה במוסדבעה"יוכמו בת פרעה הלכה במס"נ ולא שמעהלקולנערותיה
רגנפתים אותהכן בדור הלז העל אחת כמה וכמהבני ישראל עם קרובו
החלש יאמר גבור אני הלא ישמע לקול זרים המסיתים ומדיחים גם אם
תביריונדבכולולאויבים המהאויביה' וקלעם נגדם בממרדות נפש)חין

ד21ד4י מהדורא תליתאי רצררה

חב

סמי

לו מאימתי קורין את שמע [שהוא קריאת שמע במסירות נפש)

כידוע.

וי"ל עור בזהעלפי מה ששמעתי בשם הגה"ק הרי"מ מגורי
ל על
מה שאמרו חז"ל [סגהדרין דף פ"א ע"בןגבי פינחס שדלך במסירות
נפש נגרזמריבן סלוא דהוא הלכהואעמוריןכן דהברעל ארמיתקנאין
פוגעין בו ולכאורה מה היה שייך אז הלכה ואע מורין כן בשק מעמה
דבינו ושלאהיה שת פלוגתותוספיקא דדינא ואם דוש הלכה צריך להודות
ככה ולמה אין מורין כן .ורסביר הגאון רג"ל דרגה יש כן רוב מצות
כמו תפילין חשבת וכיוצא שמחריב לעשותן גם אםאין לבו בוער וכן
בר מיתות ביתריןרמחוייבים העדיםיר רעדים תהיה בו בראשונה גם
אםאינםבבחינתקנאים בלבותםוכן לכל בר ישראל במצות דאובהעליו
אין נפקא מינה אם לבו חושק וברער להמצוה מכל מקום הוא מחוייב
לעשותה מה שאין כן הך רבועל ארמית צריך לפגוע בו רק מי שהוא
קמני בלבו להשםיתברך .והנה לשתמוריןהיינולמי שבא לשאולוכית
שבא לשאול ושא בע"כאינו קנאי בלבו דאם לאכן לא היה בא לשאול
והיה עושה מיד בהתלהבות קורשוכיון שבא לתשאול ע"כאין מורין כן
(כית שבעל כרחךאינוקנאי)כנזכר .מהשאיןכן הלכההיינומי שעדתה
מעצמו ה 17בבחעת מסירת נפש כנחרר שעדשה מיד וזהו אל תקרי
הליכות אלא הלכות בבחינת הלכה למי שועא קטרי כנ"ל וסמוך ליה
מאימתי קורין שמע (במס"נ) כנ"ל [ועין בחמשה מאמרות במאמד הלקוטות
אות מ"ק:

לב.

בש"מ

בבא בתרא [דף כ"ב ע"א] רב דימי מנהרדעא אייתי
גרוגרות בספינה ,ארל ריש גלותאוכו' איל רבא לר'

אדא בר אבא פוקתהיליהבעסקניה (עיי"ש המעשה כלמדא)אדהכי
כב
נפק קלא רנת נפ12יה ררב אדא בררא
יא ,ונחלקו ר דעה ואבץ ורבא
ורב יחנף ורב נחמן בר יצחק כל אחר ואחד מאלו אמר )עא ענשיתי

דברי מהדורא תליתאי וקררה

תג

(ועיי"ש בתוס' רכל אחד מהל היה מתאונן שעלידו מת ר' אבא משום
אותו במחיצתו
דאמדינל בשבת כלמי שתבירו נענש עלידו אע
י
י
ס
י
נ
כ
מ
של הקב"ה שנאמד [משלי ג'ז] גם ענוש לצדיק לא טוב אלא רע וכתיב
[תהלים ה'] לא יגורך רע עכ"ל התוס')וסיים הגמרא ומסתברא דרב נחמן
בר יצחק ענש" .ויש להקשות מדוע זה מסתברא דרב נחמן בר יצחק
ענש"יותר מכלאלו הקודמים דחשיבכנ"לואיוהחוםדהואקללובפירוש
רא"ליתיבנא וקא נסרנא לערסיה דרב אדא בר אבא (פירש"יאני מצפה
כאן שיביאו את מטת רב אדא שמת) .הא גם רב יוסף קללו בפירוש
דאמר ושם) מאן דלאשהיי'לאוניתא דמלכא דאדום לאנשהייהלאוניתיך
(להפרע מר' אדא בר אבאעיין דש"י שם) ולמה מסתברא דרק רנב"י
ענשי' וחל קללתו (הגם שנתחרט אח"כ כדברי התוס' הנ"ל שהתאונן על
זה) וגם הלא מצינו דלאו דוקא קללה בפירוש אלא הקפדה וחלישות
הדעת גם כן חל להעניש כמו דמצינו כמה פעמים בש"ס ומצינו יותר
מזה בש"ס ברכות [דף חט ע"א] בהאי דאישתעי מילתא בתר דמר שמואל
(לאחר פטירתו) ונענש שנפל קניא מטללא ובזעא לארנקא דמוחיה,
ואמרינן שאני צורבא מרבנן דקוב"ה תבע ביקריה גם לאתרי מותו שלא
אותו התלמיר חכם כלל.

ילל

אולם י"ל על פי דברי הש"ס בסוטה
נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה וכן פסק הרמב"ם כותיה
דרנב"י בזה [כהלכות דיעזה פ"ע הלבה ב'] [וע"ע כדברי תורה מדו'ק (אות
כ"ב) מ"ש בזהבענין רנב"י] והנה מקובל בשם הגה"ק מבוטשאטש זצ"ל
[בעל דעת קדושים]כי פעם אחתציערו אהדמבני א1ת 1העיר מאנך (כאשך
ע דרכם בעיר הלז מעולם ר"ל) ונטל השופר ורצה להחרימו לאותו
יזי
האיש ואח"כ מיד נתיישב בדעתווהניח השופר הלא תקע בו ואמר
ישבי מקצת נסיה לצודך כבוד עצמי עלכן אחדל מנה (הגםכי עלפי
ו כבוד התורה להזהר
הלכה תלמיד חכם שנידה ~בודו חל החרםחי
בלומדיה מכל מקוםהצדיקהנ'עידועחומרותיולגרמיה הואדעבידביתר
[דף ה'

ע"א] לענין גאוה א"ך

גהי

דברי מהדורא תליתאי לנורה

תר

שאז ויתר עוז ואין שיעור בחומרת חסידתו) והנה נחזי אנן באם חכם
אחד קילל לכבודו הגם שהוא כבוד התורה עכ"פ המקטרג (שרוצה
להמליץ בעד הרשעים ולהחזיקםכדי להגביר ח"ו צד הס"א) יכול לומר
כיה שזהו חושב לכבור עצמו ע"כ לא תחול קללתו אמנם ר' נחמן בר
יצחק שהיה במדת ענוה זאת יותר בהפלגה משאר אמוראים שם בסוטה
לענין גאוה דאמרו קצת דצ"ל שמיני שבשמינית וכיוצא והוא ס'ע לא

היא

מינה מקצתה כנ"ל עלכן שפיר חל קמלתו יותרמחביריוכיון דהוא
בע"כ לא חשב כלל לכבוד עצמו וע"כ אמרינן שפיר שם בב"ב מסתברא
דרק רב נחמן בר יצחק ענשיה כנזכר .וגם כדאמרינן בש"ס שבת נגף
ל"ז ע"ב] ר' נחמן בר יצחק מרא דעובדא הוה פירש"י מדקדק במעשיו
וגם בסוף סוטה דאמר ר"נ לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא (וכמו
שביארתי רום בד"ת מה"ק כנ"ל) ע"כ דקדק ביראתו ביותר שלא לקלל
זולת אם מגיע העונש בלי ספק .וע"כ חל קללתו.

א"י יותר ממון מה דמסתברא ליה להש"ס דרק רב נחמן בר יצחק
ענשנהבעובדא דשםעפ"י שסיפרליידי"נהגצן מהר"א צוקער
ז"ל רבדק"ק ב"ס בעגם אאזמו"ר הגה"ק (מהר"ש) ד"ע אבדפה"קכי
סיפר פ"א בשם צדיקים רבותינו שענשו לאחד בהקפדתם וששל אותו אז
אחר השומע הלא כתיב נמשלי ט"ז כ"כ גם עעש לצדיק לא טוב והשיב
לו אאזמו"ר הן אמת כי הצדיק לא יענישו רק המלאכים אשר נזונים
ונבראים מהחרדהומצות שלהצדיקוכעתה המצערו מבטלו מתורהועבודה
על ידי הצרות ורדימת או חלישות הדעת שעושה לו ואם כן חסר
מהמלאכים (בעצתו זמן) תורתו ועבודתו שהם מתפרנסים ממנהכי עלכן
יקפיא הענשו לצתו דמצערו עכד"ה וללגין מבואר יותר מפי ה'2ע
ואכמ"ל .ובזהיובן שפיר מדוייק בש"ס ב"ב שם דהעובדאהוי דרנב"י
ווי ריש כלהדור?,ברבים וכליומאמיקימידניעול לכלה מרהיטבדויה
רב אדא בר אבא לשמעתיה והדר עייל לכלה הודא יומא נקטוה וכו'
אורגי נגה ליה לרנב"י ולא אתי ר' אדא בר אבא הייע שהחשיך היום

דברי מהיורא תליתאי עררתן

תה

%א בא ר' אדא אם כן גרם לו ביטול ת"ת דרבים ו~מ גם המלאכים
שנהנין מתורה שלו ברבים הקפידו ע"כ שפיר מסתברא להגמרא דרק
רנב"י ענשיה מה שאין כן אלו הקודמים כגת ר' דימי דפסיד ליה (ר'
אדא) הגרוגרות שלא יוכל למוכרן בשוק אבל לא ביטלו מתורהוכן מה
שדיבר עלאבייוכן מה דאמד ד' אדא לטבחו שיתש לו מקודם בישרא
מקמיה שמעיה דדבא דאנא עדיפנא מיניה(עיי',ב בגמרא כל זה) לא
גדמו להםביטול תורה להדיא מה 12איןכן רב נחמן בר יצחק דגרםלו
ביטול תורה דרבים ע"כ מסתבר דרק רנב"י וכו' כנ"ל ואתי שפיר ונכת
דברי הגמרא:

לג .בשיים

ר"ה [דף ל"א ע"א] וכנגדו גלתה סנהדרין וכו' ומצפורי
לטבריא וטבריא עמוקה מכולן שנאמד
ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך ר"א אומר שש גלויות וכף
עד עפר א"ר יוחנן ומשם עתידין ליגאל שנאמר התנערי מעפר קומי
עכ"ל הגמרא .ומשמע מזה דעתידין ליגאל מטבדיא כיוןעיעא היותר
שפלה ועמוקה מכולן ועל זה קאי ר'יוחנן גםכןדכיתםעתידין ליגאל
היינו המקום היותר נמוך ושפל דאק לומרדהיינו ממקום שנקרא עפ"ר
וכדקאמר שנאמר [שם נ"ב ב'] התנערי מעפ"ר הלא לא מגמע מקוםביריד
שנקרא עפ"ר ,אלא ודאי דכולם הם נפנין על העפר רק המקוט היותר
נמוך קראו עפר עדה"כ [תהלים מ"ר כ"כ כי שהה לעפ"ד נפשנו דבקה
לארץ בטננו (ומשםיקומוויהיועתידין ליגאלויקויים) קומה עזרתה לע
ופדנולמען חסדך .וכמו רדדיש במד"ר פרשת שמותבזה(כי שחה לעפר
ם אמר דודכי שחה
נפשנו) כלזמן שישראל בירידה התחרפנה הםעהי
לעפר נפשנו דבקה לארץבטננו אותה שעה קומהעזרתהלנוופדיהלמען
חמדך וכנ"ל .אמנם במהרש"א בד"ה  012כתב נראה דו"יוחנן לא קאי
אקרא רמייתי ר"א לעיל מיניה דהא ד"י קאמד דעשרה גלו וטבריא
עמוקה מכולן שנאמר ושפלת מארץ תדברי וגו' אלא דשוא קרא נמי
קאי (היינו קראי דר"א) דכתיב ביה בסיחיה דהאי קרא ומעפר תשח
[ישעיה כ"ט ד]

תו
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אמרתר וגו' עכ"ל המהרש"א ז"ל הרי דמהרש"א נסתפק אי קאי הך
מימרא דר"י דמשםעתידין ליגאל על (הך דר"א) טבריא ודעתו בתחלה
דלא קאי על זה ואח"כ מסיק דעל ההוא קרא נמי קאי ובע"כ הוא כן
כפי רברינו דאיך שייך לומר דמש"ם (עתירין ליגאל) היינו עפ"ר הלא
עפר הארץ נקרא כל העולם כשמו כן הוא ולא מצינו מעולם מקום
שנקרא עפ"ר אלא וראי דקאי על טבריא שהוא מקום נמוך ושפל (בין
ההרים) כנ"ל.

דקן מצאתי מפורש בילקוט שמעוני פרשת ויחי [ימי קס"א] ועתידה
שתעקר ממקומהוכו'כו' ואח"כ גלתהמצפורי לטברי"אוכןישעיה
אמר נכ"ו ה'] ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר א"ר יוחנן טברי"א היא
משלמת למשי"ה שנאמר [שם ו'] תרמסנה רגל רגליעני פעמי דלים מה
כתיב אחריו [שם ט"ז ה'] והוכן בחסד כסאוכו' עכ"ל הילקוט הרי מפורש
דקאיר'יוחנן הנ"ל מש"ס ר"ה על טבריא שהיא משלמת למשי"ח כנזכר
היינו שמשם יגאלנו ,ומ"ש שנאמר תרמסנה וכו' פעמי דלי"ם מה כתיב
אחריו והוכן בחס"ד כס"א היינו כרברי המר"ר הנ"ל כשיהיה כי שחה
לעפ"ר נפשנו אז יהיה קומה עזרתה לנו וסדנו למען חסד"ך בגאולת
המשיח במהרה בימינו .וכן הביאו ממדרש תמורה כי התורה ממתנת
ן מ"ש במגילה [דף ר ע"א]
בטבריא ער שיבא המשי"ח .ועל פי זה יוב
ו כמ"ש ברוד המלך [ש"א
למה נקרא שמה טבריא שטוב"ה ראיית"ההיינ
ט"ז י"ב]יפהעינים וטו"ב רא"יהיינו טוב"הראיית"ה .שמשם יבא משיח
הוא רוד בעצמו במהרה בימינו .ומעתה יפלא על מ"ש בשם רבינו
האריז"לכי ישיבת צפת ת"ו טובה לנפש להיות אויר הצח יותר משאר
ארץ הקורש[ .ע"ז בספי חסד לאברהם ,מעיין ג' נהר -ב]ועיין בשו"ת חתם
שפר [חימד ס" ול"ג רל"ד] עיי"ש ועד כאן לא חלקו ולא פלפלו אלא
במעלתירושלים או צפת"ו אבל במעלת טבריא (יותר מהם)כית שממנה
יגאלו בגאולה שלימה מזה לא הזכירו כלל וצ"ע:

לד.
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מה אמדתי בלימודהישיבהלפני התלמידים להוכיחם על אשד
אמרו על איזה מהם שמדברים בעת התפלה ובשעת תפלת
שמ"ע של הש"ץ וממילא אינםעונים ב"ה וב"ש ואמן .הנה אמרו חז"ל
בברכות [דף הז ע"כ] קולא יהאלנובן או תלמיד שמקדיח תבשילו בדבים
ויש לדקדק חלמה דוקא "ברבים" חששו הלא יותר יש לחוש לעבירה
בסתר כדאמדינן [כרנות דף כ"ח ע"כ] בצואת ריב"ז יה"ר שתהא מורא
שמים עליכם כמודא בשד ודם אמרו לו תלמידיו עד כאן ,אמד להם
ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם .וגם אמרו
בחגיגה [דף ט"ז ע"א] כל העובר עבירה בסתר כאלו דוחק דגלי השכינה
וזהו שכיח יותד שמתחדא מבני אדםואין בלבו יר"א ואמונתו וגם גרע
יותד העובר עבירה בסתר כנ"ל ולמה קאמד דוקא המקדיח תבשילו
"בדבים" והלא "בסתדוביחיד" שכיח וגרעיותדכנזכר.ו"'לכי הנהח"ו
לומד שחשדו על תלמידיהם שיצאו מכלל ישראלויהי' מקדיח תבשילן
בדבים אלא שהתפללו שגם עבירות קלות שאדם דש בעקביו כגט לרבד
בשעת חזרת הש"ץ אם כי עונקך גדול מאוד דגל כמבואר בספרים
הקדושים מ"מאין בהם איסור לא תקומה ובפרט איסוד ערוה ח"ו כלל
וגם בזהיוריו התלמידיםכי אם יקלו ויפרצו בהםיהיהעוף חלול השם
ומחטיא את הרביםכי הבע"ב הדואים זאת בבית המדרש יאמדו אםמבני
ישיבה רבתי תלמידי הרב יעשו כזאת לדבד בעת השמ"ע וכיוצא הרי
מותרלנו (דסחוים הפשוטים) מק"ו בודאי לעשותכזאת .וז"ש שלא יהא
לנו תלמיד שמקדיח תבשילו (שהוא חטא קל ושאינו איסוד ערוה כלל
וכמו שאמרו חז"ל בסוף גיטק בפלוגתא ב"ש וב"ה דב"ש אמרו לא יגרש
את אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דבר וב"ה אפילו הקדיחה תבשילו
בלבדהיינו בלא איפד עדות דבר ע~"שוזויינו כדאמרן אכן החטא הוא
יען שהוא) ברבים (כנ"ל שדביםילמדו ממש,ויהיה בכלל דוטא ומחטיא
אתהדביםכנ"ע) ע"כלמען השם תזהרו בזהויהי' מעםה'עלים לקרבנו
ז ר"ת ח"ה "ות ס"ק.
לתורתו ועבודתו יתברך שמו
ניעז

בכט'"

תת
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לה .הנה

ע על מה שתקנו חכז"ל (כרכות
שמעתי מכ"ק אאמו"רזי"

רף ג"ח ע"כן והואכן (כש"ע או"ח רכ"ד -כ] בברכה שמברכין
עלביתהחיים (כשלאהיה שלשיםיום) אשריצר אתכםבדי"ןוכו'ועתיד
להחזיר ולומיותכ"ם בדי"ן כתהו עיקר תכלית הברכה להחיות נפש
המתי"ם אך למה נקט בזה נוסח "בדין" והלאאין לך חסד וישועה גדולה
מתחיית המתים ובשלמא מ"שוהמית אתכםבדי"ןניחא קצהו משפטהדיין
האמת לפקודת כל אדם אבל תחית המתים מהו הנוסח"בדין" דייקא [וגם
נ"ללהוסיף ולבארכי הנוסח אשדיצד אתכםבדי"ן וכלכ"ל אתכםבדי'ץ
ניחא שפיר דכיון שמזונות וכלכלה מגיע מן הדי"ן כמ"ש התוס' יו"ט
(כרכות ת"ז מ"ג] שעלכן מברכין נברך אלקינ"ו שאכלנו משלו כנודע וגם
אשדיצד אתכםבדי"ןי"לדכיון שעלה במחשבה לברוא אתדילולם במדת
הדייגן כמו שאמרו רז"ל (כנ"ר -כ ס"ק ופירש"י ברישבראויית ותכלית
הבריאה היה בשביל האדם וז"ש אשד יצ"ר אתכםבדי"ן (וגם נקטיצ"ר
כיביציר"ה הוא עוד תערובות טובורע ושםיש מקום לבעלדי"ן לחלוק
כנודע ע"כ נקטו חז"ל גם בזהיצ"ר אתכםבדי"ן)וגםיודע מספד כולכם
בדי"ן מובן בפשיטותכי כל באי עולם וספריחיים וספרי מתים פתוחים
לפניו יתברך שמוביוםהדי"ןויעברוןלפניוכבני מרון] והכל הולך אחרי
החתום ברכת מחיה המתים כנ"ל ולמה נקט בזה בדי"ןי"ל עלפי דברי
הש"ס סנהדרין(יף צ"א ע"א] שאמדו ראיה לתחיית המתים מן דגנים צר
מן הטיט לא כל שכן וכו' וכן מ"ש גביהא בן פסיסא להאי מינא דלא
הויחיי .דדויחיי לא כלשכן .שעומדים בתחית המתים .והיינוק"ו .וכן
עוד שםניו צ"ב ע"א] לתחית המתים ק"ו מה רחם שמכניסין בו בחשאי
וכו' והנה חכז"ל בלשונם קראו לק"ו די"ן כמ"ש והלאדי"ן הוא כנודע
בש"ס כמהפעמיםעלכןשפיר תקנו חכו'ל בנוסח דנרכה דתחית המתים
בדי"ןכיון שהוא בק"ו שנקראדי"ן כנזכר.
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א"יכיון שברכת מחיה המתים הוא הכונה במדת הגבוד"הבהיכל הזכות
ששם דני"ן וכו' על כן שפיר נקט הנוסח בזה ועתיד להחזיר
ולהחיותכםבדין כנזכר עכ"ד אאמו"ד ז"'ע:

לך* יראינ
ו מכמה צדיקים ובפרט רבותינו ואבותינוזי"ע בעת אמרם
תורה ברביםהיועיניהם סגודות וכמה מהם אמדובעינים
פתוחות ומסבירות להשומעים ובפרט באמדםדברי תורה בדרוש בפלפולא
ולהלכה .והנה נדאה לחלק ולהכריע כי באמור דברי תורה לפלפולא
ולהלכה לפני התלמידים צדיך להיות פנים שוחקות ועינים פתוחות
לתלמידים בפנים מסבירות כמפורש בילקוט ומס' ~פדים עה'ע פנים
בפנים ריבד ה' עמכם וכמפורש בפיוט ליום א' דשבועות קודם קדושת
שחריתהיייי
ךוגם מפודש בש"ס דודיות נדף -ב ע"א] דא"ל ד' משדשיא
לבריה וכו' ,כי יתביתו קמיה ורביה) חזו לפומיה דכתיב נמשיה ל'] והיו
עיניך רואות את מוריך עכ"ל הגמרא והתם מיירי בלימוד הנגלה[ .אכן
גם בלימוד הסודות י"ל הגם שרבו מעציםעינו עכ"פ מסוגל שמתלמוד
יסתכל בפני רבוהי
לידי זה יקבל הארה 4מה רואין כן באמור דברי
תורה על השלחן כדדך מאמדי תלמידי הבעש"ט הקדושזי"עכדי לעורר
לבות השומעים ולטהר נפשם לעבודת השם יתברךנירמז בספר אגרא רכלה

פרשת יגש עה"כ ולא יכול יוסף להתאפק וגר וכן שם בסמוך בח"ה ויקרא יכונה
וכר ועל פי הדברים האלה .וגם בד"ה ויקרא החמאו כל איש מעלי ובד"ה בההוודע
יוסף אל אחיו עי"ש] ולזה צריך המגיד ד"תלייחד מחשבתו להשם יתבדך

ואז יהיו רבדים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ולדביקות וטהרות
המחשבהיוכן יותר סגירת העינים מלהביט בבני אדם ע"ע מסוגל יותר
לומד בעינים סגורות ד"ת כאלו.

וגום "ע הטעםכיון שאומרים דברי תודה על השלחן בשבתות ויו'ש
ם במדרש ובפיוטכי צ'ק
על מקראות התודה ובפרד'ש ומפורשיו
פנים בזרמה למקרא והמפרש בפיוט כתב דורעםכי סה"תיוצאים שמות

תי
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ומעשה בראשית לכן צ"ל המקרא באימה וע"כ שפיר אומרים ר"תורמזי
סודות על המקראבעינים סגורות באימהושאיןצריךלזהפנים מסבירות
כנזכר מפורש .העל זה כתוב בזמר האריז'ע לסעודת שבת קודש .לעטר
פתורא ברזא יקירא ,עמיקא וטמיר"א ,ולאו מלתא אושא ,היינו סברי
תורהרזין וסורות עמוקים שאומרים על השלחן ההעשייךעינים סגורות
ג'] בהג"ה אמר
 .ומצאתי מפורש כן בשער רוה"ק להאריז"ל
כנ'י
י
ח
י
י
נ
שמואל (הוא מהר"ש וויטאלז'"ל)זכורניביום ר"ה אחר שהיהמורי אבא
מארי (הוא מהרח"ו ז"ל) רורש על המים ביום תשליך וכו' ואבא מארי
ז"להי"ועיני"ו סגורו"ת ורור"ש בתור"ה כררכ"ווכו' עכל"ההרי מפורש
כימרו מהרח"וזי"עהיה ררכו בקורש לררוש רברי תורה(היית בצודות
התורה או בפרר"ס כררכםז'"ל)בעינים סגורות וריקא .וזהו שפיר כנ"ל
כמנהגאבותינוורבותינוז"ל לומדדברי תודהעלההולחן בשבתותויו"ט
ם סגורות ,ומטעם הנ"ל ,נרנין ד"ת ח"ה אות ס"ט .ח"ד אות כ']:
בעיני
לז* ננש"ם ברכות נדף נ"ו ע"א] א"ל קיסר לר"י ב"ר חנניא וכו'
אימא לי מאי חזינא בחלמאי ,א"ל חזית רמשחרי לך
פרוזאי וכו' הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא .א"ל שבור מלכא לשמשך
אמריתו רחכמיתו סובא אימא לי מה חזינא בחלמאי א"ל חזית ראתו
רומאיוכו' הרהרכוליהיומא ולאורתאחזי עכ"ל הגמרא .והנה יפלארהן
אמת כראמר שם מקודם נדף נ"ה ע"ב] דאין מראין לונהלום] לאדם אלא
מהרהורי לבו אבל אנו רואין חשומעין מבני ארם רובם ככולם כי הם
רוצים לרשת איזה רבר בחלוםכגון קרובם הנפטר זה מקרוב ויש להם
רב געגחרםקניו והמה זוכרים ממנו כלהיום כולו וכל הלילה השף על
פיכן לא יראוהו בחלום אםכי המה מאוד מצשערים על ככה מרוע לא
יראוהו בחלום ואם לאיזכו לראותו או לאניתןלורעית להנפטר לבוא
לגלות כמבואר במעבר יבקכי משביעין אותו על ככה אבל עכ"פ היה
להם לראותו (לא בהתגלות שיאמר להם רבר .רק) מטעם הרדומי דיומא
אשר משתוקקים תמיר לראות עכ"פ צורתו בחלום אלאודאי דהךהרהורי
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דיומא אינו בדוד כלל שיבא זה בחלום בפרט מיד באותו לילה דק
לפעמיםיבאזה בחלום לאחדזמןזמנים סובא מה שנחקק במחשבתו של
האיש וחשב זה לפני כמה שבועות ולא באותו לילה מיד כנזכר ואםכן
קשה על ד"י ב"ר חנניא ושמואל שהיו באמת חכימו טובא היה להם
לדעתכי זה אינו עצה בדודה שעלידי זה שיהרהר המרובד יבא לו זה
בחלום בשתו לילה מה שאמדו לו הם אדרבא על הדוב לא יעלה ולא
יבא זה בחלומו באישתלילה אז ואם כןאיך לא פחדו מחלול הוום ח"ו
בעיני קיסר או שבור מלכא במה שאמרו לו שיראה רבד זה בחלום ולא
יהיה הרבדכן .אלא ודאיכיהיו אז מוכרחים כידוע דרך המלכים מלכי
אומות העולם בימים קדומוניות ואם לא יאמרו להם עתידות מה שידאו
בחלומם אז ידחקום וירדפום עד חדתה בתוך כלל ישראל עלכן הוצרכו
בעל כרחם לעוין בדוה"ק מה שידאו המלכים אח"כ בלילה בחלומם אך
מה דאפשד לכסות ולהצניע ולהלביש בדרך הטבע (כדרך הצדיקים
הקדושים אבותינו ודבותינו זי"ע שנתנו רפואות טבעיות וסגולות ועצות
לחולים ש לשארי צרכי בני אדם הנחוצים אם כי פעלו דק עלידי
תפלתם להשם יתברך הלבישו הדבד בחכמת הטבע [שהנא גםכן מהשם
יתברך] דק כדי למנוע קטרוג וש"א וכיוצא) וכן עשו ד"י בר חנניא
ושמואל שהלבישו הדבר בטבע כי החלומות הם מהרויתי דיומא אבל
ת  ,4וא"ת ח"ו אות ק"הן.
באמתכיונו בדוה"ק כנזכר .נרמיזיעל"י

לח.

גמל נפשו איש חסדוגו'[ .משלי י"א חקי"ל עלפי דברי [יח'צ
קי"ר ע"ב ,ח"ג רכ"ב ע"ב .רמ"א ע"א .תשר"ק א ]:אין חסיד
אלא המתחסד עם קונו והיינו שלא יהיה כונתו לצרכי עצרו כלל דק
להתחסד עם קונו לעשות רצונו .להיות נחת דוח לפניו יתברך שמו
ולהתקדש שם שמיםוכבוד תודתו ואמונתוכביכול מהשאיןכן אםכונכן
לצרכי עצמו בודאי לא נקרא חסיד כלל ח"ש גמש נפשו (על דרך
שכתוב בהאריז"ל על גמש חסדים טובי"ם קונה דב'ע כי הוא גמ"ל
מלשון [בראשית כ"א ח] ויגדל הילד ויגמיל וומפרישין שתו מחלבאבי

חיב
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היינו שהחסדים מספד טו"ב מהם למעלה א"א להתפשט כ"כ למטה מדוב
גובה גדולתם ועדכם דק קונה הכ'ץ מספד נ"ה חסדיםלהתחייכן למטה
כנודע וזהו [משלי י"א י"ז] גמ"ל נפש" 1להפריש מרצוני תאות נפש
המתאוהופניותוצרכי עצמוהיית נפשו זה נקרא) אי"ש חס"ד(כי כהגזו
דק לרצון הבורא יתברך שמו וכבודו והוא נקדא חסי"ד המתחסד עם
קונו) כנזכר .ואמדתי בזה מ"ש [קהלת ג'] 1מותד האדם מן הבהמה (ע"ד
שכ' במען הגה"ק מרן המגיד הד"ר דובעד ממעזדיכהם זי"ע ע"ד הש"ס
בברכות [דף י ,ע"ב] לא תאכלו על הדם קודם שהתפללתם על דמכ"ם
היינורביעית דםהבהמיות בהאד"ם נפש המתאוהוצריכין להמשיך האל"ף
ויהיה מזה אד"םוזהו מותר האד"םמן הבהמהכי גם הבהמה יש בה ד"ם
נפש הבהמיות דק בהאדם יש המותר היינו החילוק והמעלה מן הבהמה
ע"י בחינת)אי"ן(אי"ןסוף ב"ה וב"ש הוא בחינת אל"ףכנזכד .שממשיך
לדביקות ר'ם הבהמיות שבו ונעשה אד"םכנזכד)כי דבל(היינו כל שאדי
הדברים שנראים הפרשבין האדם להבהמה כגון במה שהאדם דד בבית
נאה והבהמה ברפתוכןכיוצאזהו) הבל(ואין ממש בההפרשבינותםהיכן
שגם האדם יבקש דק לתאות נפשו כמו הבהמה ע"כ הכל חד) דק המותד
והמעלה להאדםבבחינת אל"ף שממשיךכנזכד( .ובדרוש שאמדתילחינוך
ביהמ"ד חסידים בנוסח ספרד הארכתי בזה והמסתעף בעה"י לטובה
ואכמ"ל)[ .ועיין לקמן אות מ"ב]:

לט* הבטימיןוראהואיןלימכיר אבדמנוסממניאין דורשלנפולי.
[תהלים קמ"ב ה'] יש לדקדק מ"ש רק הביט "ימין" ולא
הזכיר כלל מצד "שמאל" והיה מדדך הלשת שיאמדפניתי לשמאלואין
סומך או כיוצא וכמ"ש ובסליחות] פנינו לימין ואין עוזר לשמאל ואין
סומך .ומהזה נקט רק צדימין בלבד (בזה)וי"לכי דוענצלבזהדיושחיד
הצלקי אשד צעק בהרבהמזמורים מתהליםעלהצבועיםהכריביםשמראים
ןוהכי;
את עצמםכאוהבים חלקו מחמאותפיו וקרב לבו דכודבריוסיימ
פתחות [תהלים נ"הכ"ש וכהנה לכהנהפסוקיתהליםוזהו שנקטימי"ן דוקא

י
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כי על צד שמאלהיינו הרשעים שונאיוותזונאי ה' לא חשב ולא הזכירם
בזה כללכי עליהם לא חשב לבטוח מעולם צהרי המה באמת שיבים
גלוייםומתנגדיםלדרכו דדךה' ותודתו אךעלזה דוזמרמדעל הנקראים
עומדים בצדימין (היינו דקדוקיה) והמה צבועים כנזכר ובלבבם פוסחים
על שתיהצעיפים (כדוגמתהרן [ב"ר פל"ח הגן אם אברהםנוצחאני משלו
וכו' כו' וכאשד נדאה הדבה בימינו בעוה"ד ובעקבותא דמשיחא) וז"ש
הבטימין (הצדימין שליהיינו הנקדאים צד יד"א ושומרי תודתו)ואין
לי מכיר (אינם מכירים אותי את דרכי באמת וחושביםכיהנני כמותם
רודף אחדי תאות וכבודלבי וטובתעצמי.הי
לידי זה) אבד מנוס ממני
(איןלילנוסלענדה אלמאהביי הצדימיןכנזכד.כיאינםראויים לסמוך
עליהם שיעמדו בקשרי המלחמה בעד דרכי האמיתי.כי דצ'ה)אין דורש
לנפשי (לטובתנפשי ואמיתתדדכי דק לטובת עצמם דורשים ע"כ)זעקתי
אליר ה' אמדתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים (כי יתברך שמו מקוד
האמת לאמתו) והוא יעמוד לנו למגן ומחסה במהרהבימינו ומעתה ועד
אות מ"ג]:
עולם[ .יעיז ד"ת ח"י
מ .בעט [דף פ"ד ע"ב] תניא אמדדבי כמה פריה ודביה ביטלה דמועה
זו מישראל .פירש"י רשעה זו מלכות הרשעה
י
ת
נ
י
מ
ש
תופש גנבים ולא בא לביהמ"ד תמיד להר14ת לו הנשים את דמן .ל"א
רש"י ז"ל והנה
על אשתו שעיכבתו מלבוא לביהמ"ד שנים דבות
הך לישנא אחדינא רעל אשתו קאי וקראה דבי "רשעה" זוע יפלא מאוד
דאיך מצינו להלן שם שלאחד פסידת ד"א בד"ש שלח דבי אליה לרבד
שדצה לנשאה והיא שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש וכו' ואם דבי
קראה "רשעה" כדאיתא תניא אמד דבי וכר כנזכדואיך דצה ח"ו לקחת
"דשעה" לו לאשה ובפרט על אשת ד"א בד"ש מהברת קודש הקדשים.
והגם שהיא פרדה נגד בעלה ואזלה לבית אביה הלא עיקד כעסההיה
בשביל שקיבלעליוהמצדיןבלילהעל עצבה במופיווודא נכפרה רחמיה
ולא יכלה לסבול את היסודים שלו ובפרש שלקבלם על עצמו וגם מה

עכ'י

]

תיג

תיר
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שלא הניחתולילד לביהמ"רכי היכא דלא ידחקורבנן כמו שהיה באגרא
רכלה רוחקא הלאהיה סכנת נפשות מפני הפצעים ומכות שהיו על גוש
הקדוש שדמשיכו כ"כ עדיבות מלאות דם ומוגלא מובן לכל כי יעכרו
אם יבא בין רחק אנשים ואשתו היתה בודאי יפה
מכות גופו
הקדוד
יו לילך לביהמ"ר וא"ת כי שומר מצוה לאידע דבר
עכסה שלא הניהת
רע הלא היכא רשכית היזקא שאני כראמרינן בפסחים[ין ח']והוא שכיה
וכמעט מן הנמנעות שלא ירחקו אותו וירבו את מכאוביו ומכותיו
[ .ועחן
בדברינו בד"ת מה"ק אות מ"ח ומ"ט] עכ"פ להאשה כפי יושר דעתה ומדתה
בודאי הצדק אתה שלא הניהתו במכאוביו לסכן בנפשו לילך לביהמ"ר
והגםכירבי התרעםעל זה שמנעה פריהורביהעלירי מניעתו שלרבי
אלעזר ב"ר שמעון לבא להביהמ"ר מחמת שעתד לא היה יכול כמוהו
לשהר הרמים של הנשים אבל לא 12הוא יהיה מחוייב עלירי זה לסכן
בנפשו מבחש בשביל זה לילך ולעכור את מכאוביו מכות ונגעים כאלו
ובפרט לקרוא עלירי זה "רשעה" את אשתו שמנעתו מלילך כנזכר.

ן לומדכי רבי לשיטתו מחמת שגם רבי בעצמו סבליסורים שנים
ואי
רבותכראמרינן בב"מ[יף ס"ה ע"א] אף לפיכן לאמצינו שמנע
רגליו מביהמ"דרעלכן התרעםעל אשתו של ר"א בר"ש שמנעתומלילך,
ז"אוהחילוק מובן דרבי סבל העיקר רק בצפירנאבשיניו כראמרינן בב"מ
 012הגםכי היו יסורים גדולים וגם על בני מעיו עד כי שמעו לקולו
מבית הכסאלליץ מאור כראמרינן בב"מ שם עם כל זה אינו מזיק אם
ילךביןבני אדםכי %א מיחוש פנימי ולא פצעים ששל גופו כנזכר.
[והזדכרן מלתא אשר שמעתי מאאטו"ר הק'זי"ע ששמע בילדותו
מפי אבי אמו הה"ק מו"ה יקותיאל שמעלקא ז"'ע
מסאסוב אשר היהילד כבר שית בעת שקיבלעליו אביו הגה"ק אוהב
ישהאלרבי רטמעהליבזי"ע אתהיסורים ר"ל שעלגופו ושמע בבוקר
קודם התפלה שאמר אביו זי"ע בל"א עתה יסורים המתוקים וחביבים

דברי מהיורא תליתאי עררתן

תטו

הניחולי כדי שאוכל להתפללולהניחתפילין וכיוצא ואחדי התפלה אמר
להם עתה בואו אחחורעיי היסודים והוא בהיותוילד הצר לו מאודורגז
בלבו על אביו מדוע יקרא בעצמו את היסורים ומיד ראה אח'ע בצער
אביו בעת סבלוהיסודים קשיםוהיה בוש מלומדלאביו מדוע ככה עשית
ואחרי כמה שנים בלמדו בנערותו הגמרא ב"מ מה שהיהכן להתנא ר"א
ב"ר שמעת שעשה ככה אז הבין הרבדים מה שהיו למפרע] עכ"פ על
אשת ד"א בר"שבודאי אץ לתמוהעל מה שלאהניחתואזלילךלביהמ"ד
ובשביל זה אין לקרוא אותה ברום רשעה אלא ודאי בע"ע נתה נאמת
לומד שהוא בשביל מה שאמרו שם בב"מ [ין ס"ה ע"א] דאיקלע דבי
לאתריה דד"א ב"ר שמעון אמד להם יש לובן לאותו צדיק אמדולו יש
לובן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמונה אתייה אסמכיה בדבי
ומעלמיה לר"שבןאיסיבן לקוניאוכו' וקריעליה ורשלי י"א]פרי צדיק
עץ חיים ולוקחנפחיות חכם עיי"ש העובדא עועעפאו בעל תשובה גמור
ותנא עד שנקרא דבייוסי ב"דאליעד ב"ד שמעון .וועה דבי אשרהיה
בעל העובדא שהחזירו בתשובה לנפש הקדושה הזאתבן לספתוצריק ד"א
בד"ש והעלהו מבורסיאול תחתית עלכןהזעיף לבו מאד על אשת ד"א
בר"ש שהוא אם הבן הנזכר על שהניחתו לצאת לתרבות רעה בתחלה
נגד מה שאמרוחז'ע [כתובות דף נ"א ע"ב] אץ אשה אלאלבנים וגם אמרו
ביבמות [ין מ"ג ע"א] לענין נשיםדיין שמגדלות את בנינו חוש עיקד
שלימות עבודתם לגדל בניהם על בדכי תודה וכדאמרינן בסנהדרץ [דף
ע' ע"ב] שכפאתו אמו לעולמה המלך ע"ה ואמדה מה ברי דבל יודעים
שאביך ירא שמים הוה עכבתו יאמרו אמו גדמה לו וכו' עכ"ל הגמרא
וכן היתה צריכה לעשות אשת ד"א בד"ש .וכמבואר גם כן בספרי מוסר
כי תליא באמודרכי בנהביר"אוהיא נתרשלה [כנראה) בזהאחרי פטירת
ד"א שנשאר בעיתוםוהיה צ"ל האחריותעליה .עלכן קרא אותהדבי
אח"כ בגוםביזוי הלז באשר לא נתאמצה במסירת נפש שלא להניח את
בנה לצאתחוץלשיטה כ"כ עד שבארביושתזירובתאיבה טמטמהכנזכר,
[תשן ד"ת ח"ב

אות פ"ר ,ח"ו אות ק']:

תטז
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שנים
ונראה בעל כרחך לומד רכל אלו השנים (לא פחות
"
"
מ
כדאמרינן שם בב"מ) דהוי מושכב ד"אבעליתיה לאיצא עוד
בנו (ד'יוסי) מדרכו הטוב כי לולא זאת היה בודאי נגלה ד"א לאשתו
בהקיץ או בחלום (וכמו שנדאה מרבדי הגמרא שם) ולהוכיחה מדוע לא
תדריך את בנה לדרך הישד אובנו בעצמוהיה אזעליו אימתאביו בעוד
היה גופו הקדוש (עלפני האדמה) מונח בעליה סדם שנקבר דק לאחרי
סתימת הגולל במעדה אז התיר עצמו בנו לסוד מדדכו עד שבא דבי
כנ"ל ע"כ אחדי המעשה הזאת הגיד דבי זאת על (אשת ד"א שהיא) אם
בנו הנ"ל בתואר הנזכר כי היטב חרה לו זאת כנ"ל כן בהנדח יודו
הרבדים לאמתן ופשוטן:

13א .הנה מקובל בפי החסידים בשם דבינו אא"ק הבעש"ט זי"ע
שאמד בדוח קדשוכי כל אחדפיויעננו ויאמד מה שהוא
ומה שעשה( .הגםכי איהו לא ידע מה קאמד מזליה לנפשיה חזי ופיו
הכערלו) ופ"אהיה במלון ושמעכי מבקשיםכלי שנטבלה לשתות בתוכה
(מים או שכד) וענה אחד ואמדאינני מדקדק על אונגעטובל"ט (בל"א)
ואמד דגעש"ט הקדוש זי"ע השמעתם מה זה אמד בעצמו נמררות שלו
כי הוא דד מם אשתו בלי טבילה (לנדתה) (או נכשל בפנויה שהיה נדה
ף ג' ע"ב]
בלי טבילה) עכד"ה .ותדאהכי מקודו מפורש בש"ס פסחים(י
בכהן שאמדהגיעני כזנב הלטאה ובדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסולוכו'
ואיבע"א ושיהו מדעי לנפשיה והוצרך בדיקה אחריועי"'ש בדש"י ותוס'
(היינו כרבדי הבעש"ט הנ"ל):

מב .עיין

בדברינו בד"ת כה"ק (אות י"ג] בענין השיריים שנוהגים
דמסידים לאכול ומקודו העידותי והראיתי מידהשלמי מר'
ן שלקט פידודין מפעורת קידוש החדש( .יעלז בדברים לעיל בד"ת
יוחנ
טהדורא שהגא (אות א' ב'] עי"ש] .ותבה במתניתין הסנהדרין נטף ע' ע"א]
בבן סודר ומורה אכל בחבורת מצוה .אכל בעיבוד החדש וכו' הרי מזה
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ושעודת מצוה לחוד וסעודתעיבוד החדש לחוד שאינה סעודת מצוה ראם
לא כן למה לו למיחשב בתרתי סעודת מצוההיינו חבודת מצוה ואכל
בעיבוד החדש גם כן בפני עצמו קחשיבחיא קשה לכאורה וסותר גם
כןלהךדד'יוחנן דלקטפידודין מסעודהכזאתובע"ע שהיאסעודתמצוה.
ב) וגם קשה דהרי בע"כ הוא סעודת מצוה ראם לא כן לא היה פטור
הבן סודר ומודה כשאכל מסעודת עיבוד החדש דהפטוד הוא דק כשאכל
רבד מצוה (או דבד עבירה כדיליף בגמרא שם מקרא) ואם הוא סעודת
הדשות ולא מצוה בודאיאינו פטוד ואםכן למה לא
במתני' בכלל
נכ~
סעודת מצוה עכ"פ כמו שנכלל בזה סעודת הבראה דתנחומי אבלים
כדאמדינן שם בגמדא .וגם מלשון דש"י במתני' בד"ה בחבורת מצוה
במ"שוכן אם אכלו במנין שהיו נקבצין לעבד החדש גם שםהיו עושים
סעודות משמע (כמו פשטיה דמתנ") דז"א בכלל חבודת מצוה דק דשם
גםכן היו עושין סעודות כנזכר לשונו (ואף עלפי כן פטוד הבן סודד
ומודה כשאכל ממנה)ועדיין קשה כנזכד .על כן נראה לתרץ כי שני
מיני סעודות מצוה הם האחד על מצוה שנעשית כבד כגת ברית מילה
או סעודת חתונת תלמיד חכם [רעען בדברינו בד"ת מה"ק אות א'] או סעודת
שבתויו"ט שהם בעצם סעודת מצוה(וכן כששבל מעשר דעי דהוא בעצם
אכילת מצוה הגם דגנב מעות מע"ש וקנה בשדויין ,שלי"ש בדש"י[ין
ע' ע"ב] בד"ה אכל מע"ש וכו' .ואם כן לכאורה היה לומד דוצי מצוה
הבאה בעבירה ולא יצא המצוה של מע"ש ואם כן שוב לא הוי אכילת
דבד מצוה ולמה פטודי"ל לכאודהעלפי רבדי התוס' בסוכה בפרק לולב
הגזול [דף ל' ע"א] דמצוה הבאה בעבירה הוי דק היכש שהמצוה בא על
ידיהעבירהובאותוזמן בפ"א מהשאיןכן הכא דחילל כבד המעות מע"ש
כשהוציאולחולין ומה שאוכל עתה הבשד ויץ שקנה בעד מעות זה לא
הוי עוד בשעת העבידה דגם אם נאמר דהלה קדושת הדמים של מעשר
שני על הבשד ויין אם כן סיירי 17אכלו בידחילים דמם אכלו חוץ
לירשלים הרי בשעת האכילה עובד עבירה דלק תוכל לאכול בשעריך
מעשד וע' ודוי מצוה הבאה בעבירה וודא עבירה הלא מצוה .אך י"ל

ת"ח
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דמכל מקום היא רבר מצוה בעצמה מתחלתו ולא אכילת הרשות ע"כ
פטור והבל סורר ומורה וגם ממ"נ מה תאמר דהוי מצוה הבאה בעבירה
והוא עבירה כשאכל חוץ לירושלים אםכל גם באכילת עבירה פטור שם
במתנ" כגת שאכל נבילות וטריפות וכו' וילפינל מקרא ראיננו שומע
בקולנו ולא בקולו של מקום ואכ"מ להאריך בזה .ונחזורלעניננו).

ויש עוד סעודות שאינם סעודת מצוה כ"כ בעצמותם רק הם מביאים
לתכלית ותועלת מצוה כמ"ש רש"י שם ועמיי ב'] בד"ה אכל
בעיבור החדש כדמפרש לקמן שהן נקבצין עשרה אויותרועוליןבעלייה
ואין אסיפהזו אלא לפרמם הדבר שעברוה ולאלעיין דהאאיןעולין אלא
לאורעיבורודהיינוליל מוצאי שלשים וכבר מעובר הוא דהא לא קדשו
היום את החדש וקדוש אין שם ביום מחרת רהיינו יום שלשים ואחד
למעת על כך כדאמרינן בר"ה שלא בזמנואין מקדשין אותו ועוד דאי
לקדושי בשלשה סגי עכ'ץ רש"י הרי שטרח לבאר דהסעודה הזאת
של עיבור החדש אינה מצוה בעצם דהא הקדושיהיה ביום המחר וולא
תקשי דהא מ"מ סעודת מצוה דר"ח הואכיון שיקדשוה למחר הריהיום
אור ליום ר"ח היינו ר"ח בלילה ומצוה להרבות בסעודת ר"ח "ע כיון
שלא קדשוה עדיין ראין מקושין החדש בלילה ע"כ אינו עוד סעודת
מצוה רק על מצוה שנעשית כבר כגת ביום שקדשו אז כגר לר"ח וגם
יודה מזה ראיה למה ששמעתי מאאמו"ר הק' זי"ע דעתו הגדולה גם
בימינו דאין מצות סעודת ר"ח בליל ר"ח כלל ונדבר מזה אי"ה בנמוקי
או"ח ס" תי"ס בהלכות ר"ח) .ורק התכליתיהיה מהמעודה הזאת לפרסם
הדבר שיעברוה למחרוכנ"ע מלשון רש"י) כדי שיחשבו המועדות מיום
ל"א ולא יטעו באיסורי חמץ וכיוצא וע"כ הוי הסעודה מבוא ותועלת
להתכלית הלז אפילו אינה סעודת מצוה בעצמותה כמו הנ'ץ מכל מקום
אינה סעודת הרשות ~וע"ע יפטור הבן סורר ומורה כ17אכל ממנה) ע"כ
שפיר חשבה בתרתי במתנ" ולא חשבהבין אכל בחבורת מצוה בסעודת
מצוה שנעשית כברכנ"ע שומא תכליתבעצמותיו .ואלו דסעודות גדולות

ז'י
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שק מרבין אז כדאמרינן בר"ה (דף כ"ג ע"ב] [ות"ז אולי כונת רש"י גם
כן במתנ" הכא בסנהדרין שהיועושין גםכן סעורות כנ"ל] גםכן נכלל
בחלוקה הב'היינו כמו הסעורהלעיבור החרש שעתקן בעשרהכרי לפרמם
כנזכר כן אלו הסעורות גדולות כרי שיהיו מרבין לבא הם רק מבוא
לתכליתכדי שיהיורגילין לבא בפעם אחרת לקדש החדש בזמנו .ואולף
זהו הטעם ראמרינן בסנהרדין שםדמיןעולין לה אלא בפת וקטניות ולא
בבשרויין ולכאורה קשה ראם הוא סעורת מצוה למה לא ירבו בסעודת
מצוה בבשר ויין אלא וראי שהוא היכרא בין סעורת מצוה בעצמותה
כחלוקה הא' הנק לסעורה הזאת שהוא רק למבוא התכלית כרי לפרסם
איזו יום הוא ר"ח ע"ע אינה רק בפת וקטניות וזהו הרבותא בירושלמי
כנק רר' יוחנן ליקט פרורין מסעורת עיבור החדש היינו גם מסעודה
כזאת שהיא רק מבוא לתכלית המצוה היה גם כן חשובבעיניו השיריים
ממנה ולקטן לחיבוב מצוה.

ולמדנו מזה לימוד זכות על שנוהגין ברוב הקהלות החבורות דעתם
לעשות סעודותגרהית (כגון הח"ק וכהנה) ולכאורה אין זה
סעורת מצוהועם כלזהמסובין שםתלמידי חכמיםוגם הרב מרא ראתרא
חולא תלמיד חכם אין לו לסעוד בסעורת הרשות אלא עיקר טעמם
ונימוקם באמרםכי זהו חיזוק התבורא להוסיף חברים ולהרבות מנרבים
הללידי זהיוכלו לעשות פעלים וצדקות בישראל וע'צ הוא עכ"פ מבוא
לתכלית והוי כמו (חלוקה ב') הנ"ל שנכלל גם כן בשם סעורת מצוה
במדרגה שניה .ושפיר יכולין תלמידי חכמים לסעור ולהתויק בה.

וגם למרנו פרה הגמרא ושמדינן דמין עולין לה אלא בפת וקטניות
בלבד ופאאולי גםכן טסך למ"ש שם בר"ת מה"ק (שת הג] בשם
צדיק אחר כי הבע"ר מתגבר באכילת שירים להטנף חלק גדול ושמן
שאמרו תכילכי לסעודה הזאת יעשו רק
יזהרו בזהעי"'ש חוו
בפת וקטניותכיון שהוא רק מבוא לתכלית כנ"ל עלכן לא יומשך לבם

יע

י'י

תכ
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נתזות אכילה לבלי תכלית .ואיל להקשות מאשר אמרו בד"ה שעשו
סעורות גדולותדזיל בתר טעמא שםכדישיהיו העדיםדגילין לבוא ואם
לא ידבו בסעודות גדולות לא יטריחו לבא דדך מרחק כזה וכל הדרכים
בחזקת סכנה בימים הרם מה שאין כן בסעודת עיבור החדש דקים להו
לחכז"ל אז דדי בפרסום זה (דסעודת פת וקטניות) קמעא ד"ח ביום
שלאחריו כנזכר (וגם באותן הסעודות גדולות שעושין החבורות כנ"ל
בימינו יש ללמד זכות דלולא הפרסום גדול והרחבות הסעודה גדולה לא
היו מתדבין לבוא חברים ליכנס בתוך החבורה ולא היו מקבצין סך דב
הנצרך להחזקת התבודה והוצאות הצדקות שעושים בכל השנה כנזכד):

23ג* זבש"ם בבא מציעא [דיש פרק השוכר את הפרקליטן במתני'יקפילו

אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת
ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו
במלאכה צא ואמוד להםעל מנתשאין לכםעלי אלא פת וקטנית בלבד,
ונטם בגמרא [דף פ"ז ע"א] על מנת שאין לכםעלי אלא פת וקטניתוכו'
א"ל דב אחא בדיה דרביוסף לדב חסדא פת קטנית תנן או פת וקטנית
תנן א'ע האלקים צריכה וי"ו כי מורדיא לבדות עכ'ע הגמרא ופדש"י
כי מורדיא לברות .לברות שם הנהר מודדיא עץ שדב החובל מנהיג בו
הספינה לדחקה מן האבנים ומן המכשולים וכו' עכ"ל דש"יז"ל .והענין
צווח ואומר דרשוני וחיו כי כפשוטו קשה משוד כאשר שאל אם פת
וקטנית בוא"ו או פת קטנית בלא וא"ו למה השיבלו שצריך וא"ו גדולה
כמו עץ שרב החובל מנהיג דבפינה כנ'ע (וזת וא"ו גהוצה) כדאמרינן
במגילה [ין ט"ז ע"ב] גבי וא"ו דומתא שצריך להיות גדולה והיינו כי
סדדיא לברותעיי"ש והתםניחא שמצייד תמונת הבק"ו רבתי שצ"לעל
פי מסורה שם במגילת אסתר אבל הכא מה זה בעי להשליג ולהאריך
ובפרסבפירש'*בענין הוא'ץ שלוקסנית'~ .עלמיסר שוםשצ'לןבוא"ו
היינו פת עם עלוניות בניועתא הלא בלשון כזהעזיא בדדך הפלגה ש
בתשה .תראהכי סובאגניזבגוויידג (נמו בכל דברי חכז"ל בדרך סוד
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כמ"ש כבר במק"א בזה) והכי נראהלי רמז כונתם כמציץבין החרכים.
בהקדםהיזזע בליקוטי ש"סלהאריז"ל ~שכת] עלמיש
ת רז"ל נשם " ע"כ]
אמר רשב"ג הנותן פת לתינוקוכו'כי פ"ת גימטר" תלמו"ד שהיא תורה
שבע"פ הצריכה להביאה אל ז"א ליחדה וכו' עיי"ש והנה בע'ע הזיוג
כביכול מניה וביה בזה כמבואר בזוה"ק פרשת פנחס(יר וכ"כ ע"כ]כי
פ"ת הוא ת"ת ז"א ,ולפי זה הוא יחוד ז"א ומלכות והנה כשצריכין
להמשיך השפע בבחינת פת למלכות יש לחושכשיגיע לעגםעידנאסביב
ם וכמ"ש בשער הכונות ופע"ח נככונת ז'
רשעים יתהלכון יניקת החיצוני
של פסח] שהוא סכנה גדולה ח"ולעוסקים בבחינת קטנות שלאיגיע להם
מבחינת נח"שוכנודעוע'עצריכיןלהמשיך מאורותעליונים ששםבחינת
מוחין רגדלות ועל ינץ זה נמתקין הרינים בשורשן ולא יוכלו החיצונים
לינק וכמבואר באריכות בעטרת צבי על הזוה"ק נטרפת כשלח כד"ה וידמע]
עיי"ש בנועם קדושת דבריו וזות שצריכין להאיר מבחינת ת"ת למלכות
היינו בחינתיעק"ב שהוא כלול מתרווחהו בבחינת אברה"ם יצח"קיעק"ב
מוחין ומלאין המאירים למטה ועלידי זה מבריחין החיצונים וז"ש פ"ת
וקטני"ת היינו שצדיכין להמשיך השפע למטה כי עמך ישראל צריכין
פרנסה ולחםלפי הטף בפשטות והוא לכאורה כשממשיכין למטה בחינת
קטנו"ת ויש חשש יניקתהחייכנים כנ'ע ע"כ מאירין בבחינת וט"ו של
וקטניו"ת החנו בחינת ז"א אותחיים יעקב הכלול מאברהם יצחק יעקב
כנא.ויגש השיט בקדושת ריוק לשונם בזה האלק"'ם (בגי' פא"י,ידיד
הו"י ארנ'ז"א ומלשו"ת פ"ת וקטנו'א כנ'ע) צריכהוי'ץ (רבתי ,להמשק-
ממוחין דז"א בבחהמע גדלות כדי להמתיק הרינים רינים רקטנות ע'ע
צריכההיא'ץלקטניו"ת ושתהיה גדולהכנזכר)כי בורדיא לברותופירש'"
שם הנה"ר לברו"ת (בגימטר" אברה"ם הבח"ק יעק"ב היעו שממתבכין
בבועתיעקב ז"א מתלת אמץ הנ"ל ובמ"ש בעבר הנה"ר ישבואבותיכם
ויעא מספר לברו"ת כמנד) עו (חשם ,ז"א ,טחינת יעקב כנודע) שרב
הדיבל מנוצג בו הספינה "לרחקה מן האבנים תן רגוכשהים" (ובינו
עותקיה הדבהגה בעולם הזה שנקראה חפינה כפבהשר בראשוניםמבחה"מ

תכב
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וא"ו ת"ת כנקכדי לרחקהמןאבנינגףומכשילים שיבואו ח"ו בבחינת
קטנו"ת ע"כ בזה ירחקום ויצילם כנזכר) וז"ש במתנ" כנ"ל שהן בני
אברה"ם יצחיק יעק"ב מספר לברו"ת המנהיג כנזכר:

כוד .4בזוה"ק פרשת שלח[ין ק"ע ע"א]  741תימא דאנן פקדיןלבי
קברי בריש כל ליליא עכל"העי"אם לא זכיתי
כי
אנןפקדיןלבי קברי בריש
וש
כלללהבין פירוש הדברים כפשוטן מה זה "
כל ליליא" והיכן הוא המנהג הזה ונמצא במסכת שמחות פוקדין על
המתים והקברותוכן הוא בטוש"ע [סימן שד"מ סעיף כ'ןופירזה בבאר הגולה
שם שהוא מה שאומרים שם הזכרה ותפלה על הקבר בשףז' השלשים
ו"'ב חודשועיין [כסימן שצ"ד סעיף ג'] טבל לא בכללילה ובפרט בתחלת
הלילה(רייקא) ואדרבאמצינולילךעל קבריצדיקים רקביום ובשחרית.
%א מצאתי בזה כלל בשום מפרשי הזהד ,ודושם יתברךיאירורננו בכ"ע:
[ועין לקמן מהדורא ו' אות פ"ז ,וכשו"ת הכח"א ח"כ סימן

מה .עיין

מ"א]:

ברברינו בשו"ת מנח"א [חלק כ' ס" ע"ח כד"א אמנם דאיתי

וכי] מ"ש על דברי החת'ש בשלוח הקן ומ'אם בתיזוה"ק
[תקון ו'] אמנם ל קושית החת"ס ע"ד הערש שהלבויחתהקן["שפליאזקי""
בין
בפני
ע"ב] דאמרינן על רמתני' דקתני שנוהגבין בפני
הבית שהוא שלא לצורך ופשיטאולפי טעם הזוהר איש פשוט דאררבא
הקושיא הוא דלמה נוהג בפני הבית שאין צריכים לפורר על החודכן
וגלות עי"ש ,אמנםיש לתרץ רבאמת בתה~ה"ק הקשה זאת ר"א לריש
אביו דלמה מזגבפני הבית מצות שלוח הקןלפי טעם הנוכר והשיבלו
דאו הוא לעודר רחמים על נשמדתדאדיץ ערטלאין רה"ש וזעק ניחא
דר"ש לשיטתו רס"ל דרשינן טענתה דקראבין לקולאבין לחומדא על
כן שפיר הקשה לו בנו ר"א דלשיטתך למהמיג מצוהזו בפני הבית
לפי טעמההנז' שאמרת .אבל ש"ס דהה למסדרי השנם להלכה כר
ידודא דדולק על ר"ש נכסנהדרין דף כ"א ע"א וכשחרי דוכתם ומחלליבי

בי

יע

דברי מהיורא תליתאי רצררה

תכג

יתודא דלא דרשינן טעמיה דקדא היינו להקל ולפטור מהמצות עשה
במקום שאין נוהג הטעם ע"כ סגל להש'טדץ
,דה"א שלא לצודך מה
דקתני במתני דשלוח הקן נוהגבין בפני הבית וכו' דהגם דלשי טעם
הנזכר לאהיהצריךלנהוגבפני הבית קודם הגלות והחורבן אבל ממפלא
לא דרשינן לר"י טעמנה דקרא להקל מהמצוה עשה גם כשאינו נוהג
דומעם כמכר על כן הוא בעל כרחו שלא לצורך מה דתני שנוהג גם
בפני הבית כנזכר .ואתי שפיד ונכון בעה"י:
23ך* כפה שאומרים העולם ובשרט ההמתבין החסידיםכי יא"צ של
צדיק הוא נחשבכחוג'ימים מקודםוג'ימים לאחרן ונמצא
הוא שבוע שלם (הינו ג' ימים מקודם וג' ימים לאחריה ויום היא"צ
בעצמו .ס"ה) ימים וכזאת לא שמעע לא בנגלה ולא בנסתרוהיהלי
פתחון פה לפני כפק אאפר"ר זי"ע והגיד והסכים לדבריע שכנראה
נשתרבבזה בטעות ממ"ש בפע"ח [שער ספה"ע פ"ז]2יהאריז'ע הלךלמירון
בל"ג בעומד עםבני ביתו חניה שם ג'ימים ובע"כ המצה פשוטה כמו
שנוהגים גם עתהבדודותינו שםשכפלכיםביוםל"ב לעומד לשםונעשים
ההדלקה בערב אוד ל"ג בעומדושיתין שם ביום (ל"ג בעומד) ובערב
השני עותרם גם כן הדלקה ולמהרגת (שהוא יום הג' לביאתם שם)
מתפלליםהשח'ע הלכיםלביתם לשלום[וישלו שורש וסמך מה שעושה
דגל בחג
שםלינה עד עם שלאחד ל"ג בעומד שסעת לינה כסו
שסעתלינהכרבדיהי
ק [שועה דף י"ז ע"א] 81נית בבקר והלכת לאהלך,
וכדדריש חי"ק ח"ב ל"ת ע"א] על 12לש פעמים בשנה יראה כל זכורך
אתפני הנדת דא רשב'עדהוי כמקבלאפי שכיהואבדג'ע ח?צהלהבא
דרשותי וכמ"שרה"י ונסוף יבמות] בשם תשובתהגבינים קדפנש שנקרא
בש"ס שםיומא דרגל"איום פצרןבו אדםגדולשמתבנפיןעל קברו 012
וכר עץ"שובפרסלרשב"י שנקראכןכעולהרגלכנדרשעל שלשפעמים
בשנהוגרכנ'אןעלכןטעע לעה]ופמנהי"ל נשתרבב השעות למתאפים
עוד חיברים ש"צ של צדיק ג' ימים מקמט וג' ימה לטהריו ובאמת

י

עהי

י

תכר

וקברי מהדורא תליתאי קוררה

הוא רקג'ימיםהיינויום שלפניו ושלאחריווכן נהג אאמו"רז"'ע שלא
לומר תחנתביום שלפני ל"ג בעומר וגםיום שלאחריו מטעם הנ"ל ולא
משום שהואיוםביןהז'ימים דפסתשני שנוהגים קצת גםכן שלא לומר
תחנון בהם זהו טעות ביחוס של הז'ימים אלולענין תחנון דאם כן גם
שם כמו
עד ש לא יאמרוהיינו מפסח ראשון עד ש וכמפורש
"
יה
שביארנו בארוכהבעה"י בשער יששכר [מאמר פיסחא זעיראב]זו
ןבדברינו
'י
עי
בהמשה מאמדות [נוסח התפלה אות ל"ב ואות ל"ק וגם לאותןרואין אומרים
תחנת ביום יא"צ של צדיק הוא בודאי שעות גמור דאץ לך יום בכל
השנה שאין בו יא"צ הרבה שלגאוני וקדושיעלית וגם מלהקתנביאים
ותנאיםואמוראיםז"'ע ונמצא אתהמוציאלעזעלהראשוניםכלהצדיקים
שאומרים תחנת בכליום שהוא יומא דהלולא שלהם (ונשתרבב הדבר גם
כן בטעות מ"ש בשם קדוש אחד מדבר והוא לגרמיה וטעמיה דעביד
וכמ"ש שם במאמר [ייסח התתלה אות ל"מ]) וכמקךבל מאבותי הקדושים

זי"ע.

ד4שאזכחך"יא הקדושז"'ע מפה"ק רגז ושחק על המחסרים תחנוןוי"ג
מדות ביום יאר"צ של צדיקיהיהמי שיהיהכיאין לך
יום שאין בו הרבה יא"צ מקדושי עליון רראשונים ז"ל וכנ"ל מילתא
במטמא .אולם בשתהעיר אשר מונחהצדיקכיוםהיאיץ שלושמתכנסין
מקרוב ומרחוק על קברו ונהו נקרא יומא דרגל'ש בדברי רז"ל ורש"י
כנ"ל ל כן אין אומרים תחנת בו בבחינת מוע"ר ורג"ל
[סוף
[וליתירבמותי
שאת נהגנו מכ"ק אאמר'ר הק' ז"'ע ביום דהלולא של אביו
אאזמו"ר הדיק מוהר"ר שלמהזי"ע אבדפה"ק (כ"אסיו"ן וסימנך כס"א
שלם"ה) ~דמהמסיום מסכת בהבודא ש"ס והוא בדברי רז'ע סיום מסכת
עבידנא יום"א טב"א לרבנן כדאמדינן בשבת [דף קרט ע"א]ועיין בש"ע
ד[סימוימ"ה סעיף ק"ו ובש"ך שסףואמרודבגןבכפיל"אבזהיומא טב"א
יי'
ק
ק
ו
ח
מ
ת
ק
ל
ח
ו
ב
אשר
ר
י
ע
ב
ו
ע
א
ל
ב
א
]
א
"
ל
ג
ר
ר
וגםיומא
עניןלמי
ספת
שאינו בעיר הד"א מהבאים על קברו כנ"ל חששני רשעני בזה ביו"ש

דברי מהיורא תליתאי וזדרד;

תכה

רהלולאריליה מכלהצריקים רהאמי לנו גרול ממשהרבינו שנפטרבז'
אררוהואיוםתענית ממיתתהצדיקים משהרבינוויהוידעבןנון ורשב"ג
וכו' כמבואר בש"ע או"ח [סימן תק"פ] וטעם הרבך כבר מבואך באה"ק על
כל פנים לל"ג בעומר מצינו שורש רק ליום שלפניו ושלאשיו כנ"ע
מפע"ח .אמנם נפלאתי ברשתי בשער הכונות [ענין ספה"ע דרוש הבןוז"ל
ראיתי למוז'ע שהלך לשםולמירון על קברי רשב"י ור"א בע) פ"אביום
ל"ג בעומר הוא וכל אנשי ביתו וישב שם שלשה ימים ראשונים של
השבוע ההוא עכל"ה ולא ירעתי פתרק הרברים מה טיבם של "שלשת
ימים הראשונים של השבוע ההוא" שכתב בלשונו הקרוש אםהיה חלאז
ל"ג בעומר ביום ב' (ע"כ ישב יום שלפניו ושלאחריו שומא ג' ימים
הראשונים מהשבוע) זהאינו באפשרות לחול ל"ג בעומרביוםב'כי לא
בר'ץ פסח כנודע ואם היה חל אז ל"ג בעומר ביום א' וישב ב' ימים
אח"כ ש ל"ג בעומר חל ש ביום ג' וישב שני ימים מקורם עכ"פ לג'
ימים מקודם נהיא"צ) וג' ימים לאחריו בודאי אין מקור כנזכר וזכות
ו אות פ"ק:
רצדיקיםיגןעלינו ,בכל ענינם ,במהרהבימית[ :יעיזיקמ

מז* לנבעל הצרים [פרשת במדבר א' נ'] כתב וזוב שאמרואין ארם
נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלטרקה
זי"ע נעה"ת פרשת במדבר] מ"ש בזה לררכו
בתפארתבנים
ובפקריוןדש .והנה מצאתליאאמעווי
רי במכשת קדמון יותר בפירוש המשניות
להרמב"ם [פ"א דאבות משנה ט'] שכתב בלשות כמו שאמרוכיון שנתמנה
אדם פרנס על הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה .חעא רבר תמוה
ופלא והנהכפי לשת שהביא בבעל הטורים כנ"ל נעשה "שוטר" מלמטה
י"ל כפשושוהיינו כמ'ץ 2בשרשת שופטיםהיית שוטרים הרשים את העם
ערכאות
במקל ולא מיבעיא אםהיא נתמגרסיטר אצלאויבינו
אומות העולם ברדאי הוא נעשה הרשע מלמעלה כי הוא ראוי לאותו
שמנות לדיותו אכזרי במזגו וטבעוכי לולא חשו לא היה יופל ליקח
עלע אחלמת ומשרהזו וגםכייגיע לו בע"כ להבות את בני ישראל

פלילים

תכו

דברי מהיורא תליתאי ורדרד:

לרדותם ולרדפם הגםכי יתנצל לומרכי אם לא ידוה הוא יהיה נכרי
רעוע במקומו אשר ירדוף יותר והוא יעשה טובות כאשר יוכל כררך
האנשי בליעל האלו בשפתי חלקות להשביח את עצמו אכן נודעכי כזב
ידברוורובן ככולם סורם רע ומר ופשיטאכיכהאיזנדוקנא (פירש רש"י
שומר בית האסורין) דאמרינן בתענית [דף כ"כ ע"א] דאהזי אליהו (לד'
אינם
בדוקא) שהואבןעולם הבאעיי"ש מההיהעובדיה ,צדיקים
י
ה
מ
כ
שכידין ביסרנו רק רובם ככולםכנ"ל .וגם מ"ש שפרשת שמות ה' י"ר]ניכו
שוחריבני ישראל (פירש"י השוטרים ישראל היו)היינו כמ'אם שם אשר
שמו עליהם (בע"כ) נוגשי פרעה (ואונס שאני) ולא כמו אלו בימינו
שנתמנוברצונםאצלם .וגםהשוטריםללקותולרדותשהיו אצלוסנהדרין
וב"ר כנראה בע"ע שהיו אכזרים ואבירי לב בטבעם ומדותםכי לנלא
זאת לאהיו משכירים את עצמם להתמנות זה להיות תמיד בפעולתםכן
~קות את בני ישראל אפילו ברשות התורה עכ"פ יתכן קליהם לומר
מה שהביאו כנ"ע ממדרש רז"ל כפי גירסת הבעל הטווים שהוא שוטר
אבלכפי גירסת ונוסח הרמב"ם כנזכר ומהוט שנתמנה פרנ"ס על הצבור
יתמה כלעובראיךיתכן לומר ח"ועל כלפרנסי הדורות שלבני ישראל
החכמיםוהצדיקים שהםנעשיםרעועים (הלילה)מלמעלה .אלאודאי צווח
ואומר דרשוני ולפי גירסת הרמב"ם בעל כרחו הוא כדברי אאמו"ר
בתפארת בנים כנ"עדהיינו נעשה רשע מלמעלה שהיצדף'ר גדול אצלו
(עיעא הרשע מלמעלה) נגדו מע שהוא גדול מחבירו שנתמנה פרנסעל
תביריו הצבור כנזכר[ .והעולם אומרים שזהו על "פרנסי" דגע"ב
היינו הראשי קהלה אשר עליהם יתכן לומר כזה בהרבה קהלות אך אם
עלבינתנו ודודותיה נדע הדבר הלא גם על הרבניםיתכן כ"פ בעה?'ר
ועיין לקמן נאות נ"ב] אלאודאי בנדע על דורות הקורסים ו)מ"ע בע"כ
כפירוש אדמו"ר בתפארת בנים כנ"ל)

קיר

מה* בש"מ שיגה רף ט"ו ע"ב]כי נח נפסחהדיהר תעי אמרריש
י לעלמא דאתימתיאטית ואעלה
מוטבדלידיניההית

דברי מהוורא תליתאי נקררה

תכו

עלז מקברו כי נח נפשיה רר"מ סליק קוטרא מקבריה האחר (עיין
במהרש"א הגם דאפילו כמה רשעים שמתים ונדונין בגיהנםואין רואין
שום עשן מקבריהם הוא ע"ד נאיוב כ"כ כ"ח] ותגזר אומר ויקם לךכרי
להודיע לרבים שנתקיים גזירת ר"מ וכו' עיי"ש) א"ר יוחנן גבורתא
למיקלא רביה חד ועי ביננא ולא מצינן לאצוליה אי נקטיה ביר מא
מרמי ליה מאן אמר מתי אמות ואכבה עשן מקברוכי נח נפשיה דר'
יוחנן פסק קוטרא מקבריה דאחרעיי"ש וקשה רהא ר'יוחנןחיג' מאות
שנה ויותר לפי רעת "'א וכמו שהביא בסה"ר והאריך ימים ער זמן
האמוראים ונמצאכימזמן פטירת ר"מדסליקקוטריה מקבריה האחר שאז
פעל ר"משירינוהוויתנוהולגיהנם והלאקיי"ל (שבת דף ל"ג ע"ב] משפט
רשעיםבגיהנם רקי"ב חודשואיך דנונהבגיהנםזמן רב שנים רבות כל
כך מעת פטירת ר"מ בזמן התנאים עד פטירת ר' יוחנן .וי"ל כמבואר
במסכת גיהנם בראשית חכמה שיש שם מדורות התחתונים לכופרים ר"ל
שיורדיםואינםעוליםוהכינמיכיע דאחר נתפס בדעתמינות ר"ל ומחלל
שבת בפרהסיא כראמרינן שם ע"כ ירד בדיוטות התחתונות עלפידין
ביתרין של מעלה לשנים רבות רק בכח תורתו של אחר וגם בכחו של
ן שאפילו שומר הפתח של גיהנם לא עמרבפניו (כראמרינן 012
ר'יוחנ
בחגיגה רפתח עליה ההוא ספרנא כן כשראה שכבה העשן מקברו של
אחר בעתפטירתו שלר'יסתבן)ע"כ העלוהואזמגיהנםכנזכר .ה'יעזרנו
ויצילנו:
כלבן* ב:כ)נהדךין נכף נ"ב ע"א] א"ר אלעזר כל המחליף בדבורו
כאילו עובר עבודה זרה כתיב הכא (בראשית כ"ז]
וה=תיבעיניו כמתעתע וכתיב התם רומיה "] הבל המה מעשה תעתועים
פירש"י רבהליף ברבורו כהונהסילא יהיה ניכר עכ"ל רש"י ז"ל .והנה
יפלא לכתורה על שהחמירו חז"ל בזה לומר דהוי כאלו עובר עבודה זרה
והייםלפי פידש'ע ששמר ברבורו לישנא דמשתמעלתריאפי שלאיהיה
ניכר על מה כונתו בבירור .והדי אמרו וב"ל נביטת דף ד' ע"ש לסוד

תכת
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לשונך לומראינייודעוכן מה שאמרו חז'ע ויבמות דף ס"ה ע"ב] שמותר
לאדם לשנות מפני השלום וכן אמרו וב"מ דף כ"ג ע"ב] בהני תלתמילי
עבידירבנן רמשניבמילייהו .והנהאי משוםהני תרתיבתרייתי לא קשה
דיגל דמיתי הכא כשאין הדבר מפני דרכי שלום וגם אינו מהני תלת
מילי דמשני רבנן במילייהו אז הוי עון חמור כשמשנה דיבורו (אפילו
בלישנא דמשתמעי לתרי אפי שלא יהיה ניכר כנ"ל) אבל הך לאמרו
כנ"ל רפא שלא יאמר דבר ברור וכמו שאמרו 2ום בברכות שאמר משה
רבינו ע"ה כחצות הלילה אפילו שהיה יודע חצות בדיוק שמא ישעו
איצטגיני פרעה שלא ידעולכוין השעות ויאמרו משה בדאי הוא ואמר
מר למוד לשונך לומראינייודע שמא תתבדה ותאחז .והיינו רק באופן
כזה מותרלומראינייודעמפני חששחו"ה שיחזקוהו לשקרן כשלאידעו
האחרים בדיוק לכוין השעות (וכיוצא) כמו שהיה במשה רבינו ע"ה
במצרים אבל אסור להתיר לעצמו לומר לישנא דמשתמעי לתריאפיכדי
להיות גונב דעת הבריות בפוליטיק"'ן ושקרים ורמיות .נמלא כי זהו
חילוק דקביניהם כשאומראינייודעוצריךלהיות למו"רלשונך ללמו"ד
א"ע לומר איני יודע בלי נטיות רמיהכי הוא כהררים דועלוים ב12ערה
שלא יכשל ח"ו להיות בזה המשנה בדיבורו כנ"ל סיעא כעובד עבודה

זרה.

 :יובן מה ששמעתי מאבותי הקדושים זי"ע בשם הרב הקדוש
ר~נזד
המפורסם מו"ה זאב וואלף זי"ע מזבאריז בהיותו פ"א ש"ק
י ממרעהו עין בדברי
בלובלין אצלרבינו הקדוש דועזה מלובליןזי'"5ניכית
תורה עה"ק אות ק-ד]ובליל שבת קודש כבדוהרבימלובלין לומר תורה
ודוקרב (הרר"ז) עתה לא אומר ,ובבוקר בסעודת ושהרים שיק כבדו גם
כן כנ"ע והשיב ,עתה לא אומד ,והיה נראה בסעודה שקישית כי רק
בסעודות הקודמות לא רצה לומר ח5לכן כבדורבינוסהעבלין גםבסעודה
ג' לומר תורה ודהשיבאיני יודע (בש"א אי"ך קא'ץ נקש"ט) ושאלו הרבי
מלובלין אם כן מדוע לא השיב מר זאת עוד בליל שבת קודש ש
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תכט

נצבתם .והשיב הרר'ץ לפלאבעיני על שאלתרבינו בזהכי הלא גמרא
מפורשת הוא (בברכות כנ"ל) למו"רלשונר לומראינייורע ע"כלימרתי
את עצמי כל השבתכולו וחשבתיבדעתיער עתהאיר לומר"אינייודע"
ועכשיו (בסעודה ג') כבר אוכל לומר "איני ידוע" עכ"ר תשובת הצדיק
הר"זמזאבריז הנ"ל ,ומה עמקו רברי קדשוולפי הבנתינויובןכי באמת
לומר איני יורע לומר תורה כיון שבביתו הגיד על שלחנו תורה כ"פ
ואיך יאמר כעת כמו רבר שקר חלילה אלא וראי כי לפי הזמן ולפי
המקום שם אצל רבינו מלובלין לא רצה לומר מפני טעמים שיש לו
באמתולפי המקוםוהזמןשייך לומראינייודע לומר תורה אך אם יאמר
כן לישנא רמשתמע לתרי אפי כנ'ץהוי כמחליף ברבורו ח"ו כנ"ל על
כן העמיק ולימר את עצמו ובירר במחשבתואיךיוכל לומר באמת"איני
יודע" בלי תערובות מחשבת מחליף ומשקר ח"ו .ועוד "ע בזה הרבה
אשר בודאי מאוד עמקו מחשבותיו הרבה יותר ויותר במדרגות נפלאות
בנקדדת האמת וכאשר יסופרכי העירעליוזקיני הה"ק המפורטםרבינו
מהתצ"א מדובבז"'ע (בעלבני יששכר) שהיה אצל הה"ק מהר'ץהנ"ל
בלבוב פ"א כלהלילה עסק עמו ואח"כ כשנסע מעמו אמרכייש להה"ק
רט תכמה כחכמת שלמה ולהבא זאת ,היינו לאחר מי שירבר כמו כן
בתמימותגרול כל כךומחניק לכ"א (גםלפחותי עם)לצדיק גמורוכיוצא
בדברי תמימות אז היה השקדן היותר גרול בעולם אך הוא (הרר"ז)
בחכמתו הנשגבה שבל לכלכל התמימות הנפלא יחדיו בחכמתו ויראתו
באמת לאמתו( .יעיז ד"ת ""ט אות פ"א].וכיה הוא מוסר השכל לשתן
שחושבים את עצמם לעבטם ותמימים באמת ומאנים את עצמו השת
השוטים המאמינים בם ובאמת הם מלאים שקר וגאוה ערמה ומרמה ורק
לטובת עצמם יחשבו ואםאין להם חכמה באמת כמו הצדיק הנ"ל אם
יאמרו שהםבתמימות לבם יחשבו כל אחד לצדיק וכיוצא בהבלישם ט
ז בדברנן
בזה
נדעכי הם השקרנים היחזר גדולים בשלם ר"ל(.יעי
אוה ר']:

נצי

תל
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נ
 .בשיום סנהדרין [דף צ"כ ע"א] צדיקים שעתיד הקב"הלהחיותןאינן
חוזריןלעפרןוכו' ,וא"ת אותן שנים שעתיד הקב"ה לחדש
בהן את עולמו שנאמר נישטה נ'] ונשגב ה' לבדו ביום ההוא צדיקים מה
הן עושין הקב"ה עושה להם כנפים כנשרים ושטין על פני המים וכו'
פירש"י ואותן שנים שעתיד הקב"ה לחדש את עולמו .ויהיה עולם זה
חרוב אלף שנים עיי"ש .וכן שם [ין צ"י ע"א] שית אלפי שניהוי
כי
אמר ונשגב וף לבדוביום ההואאביי אמר תרי חרוב
ונ
עלמא וחד חרוב ש
וכרכיפם שמשביעית משמטת שנה אחתלז' שנים כך העולם משמט אלף
שנים לשבעת אלפים שנה וכו' .וטר"ש טדניו צ"ז ע"כ] ואין הקב"ה
מחרש את עולמו אלא לאחד שבעת אלפים "שנה" וכו' ,פירש"י מחדש
עולמו לברוא עולם מדש עכל"ה מכל אלו המימרות בגמרה נראה בע"כ
ברור ומבואר כדעת רבותינו המקובלים הראשוניםז"ל הלא המה הרמב"ן
והקנה .וספר התמונהוהריקאנשי .והציוניורבינובחיי .ועוד כהנהוכיוצא
כל המקובלים הקודמיםוכן בספרי הרמ"קויל ובעשרה מאמרות להרמיש
מפאנו ז"ל מביא כדיעות אלו ובפרט בשערי נ"ע (ממקובלים האחרונים
ז"ל) הוא דעתבעלי השמיטותוזו הפירוש הפשוט בגמרא על אלף שנה
שיה" בין שמיטה לשמיטה ופירש"י שמח"כ אחר אלף השביזת עתיד
הקב"ה לברוא עולם חדש כנ"ל (ואם כדברי רבינו האריז"ל שלא יהיה
עוד שמיטה ושום עולם עוד אחר זה ,מה זה שכתב התברא עוד עולם
חדש) וז"ש כנ"ל שמשמט אהד לז' שנה כסו השמיטות וגם אם
נילי
שהאלף השביעיהביעי
ף
ש לא יהיה אחריו ענד עולם מה זה נקטכא
שנים דוקא הלא עויה לעולמי עד הלא יפסק עוד כשן שלא יגנה ומד
עולם חדש אם כן ממנו והלאה הוא למעלה סתומןכיוןופאין לו דפוק
במספר אלף סשהואין לומר
וגבולעוד להלאה אםכןאיךיתכן
ר
י
ב
ג
ה
ל
י(בסודאיכהירדוף אחדאלף)
כילשון אלף הוא נכלל בושץרת אלףלאלף
וכמ"ש בספר שפע סל בהקדמתו בארוכה והיש כמו בלתי גבול
חד אמר אלף שנה וחד אמר שני אלפים
דאם למה נחלקו בזה
והריכבןזה בעל כרחודיהיהכ
י"כ עודעולם חדש וע"כ ההפתק הוא נגבל
'ח
נא

יד
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חלא

מק שיפסק בבריאת עולם שלאחריו כנזכר ראם לא כן איך יגבילו
ויחלקו בהמספר אלף או ב' אלפים אחר העולם הזה כנק.
ן אמת בער אנכי ולא איש ויראתי בפצותי שיח להשחיל ופלצות
דדכ
ובעתה אחזתני במורא ותסמר שערת ראשי אפילו להרהר ברבדים
העומרים בדומו של עולםויותר עמוקמיימצאנו .וחוששני ממה שאמרו
חזק [בפ"ב רחגיגה] בהדודש מהלפנים ומה לאחודעיי"ש .אךכיון שהוא
מראשי הקדמותעניני חכמת האמת אשדהפליגו בספרים הקדושיםבחיוב
לימודה בפרט ביומיא אלין עוקבתא דמשיחא אשד זהו גורם התקרבות
הגאולה במהרהבימינו על כן אמדתי לעודר על כל פנים כמציץ (מעט
מזעיר)בין ההדכים .ובפרט שהוא לפרש דברי חז"ל המקומות הנ"ל אשד
אין להם פירוש זולת לדעת בעלי השמיטות כנק .ואיננו ח"ו אפילו
הקס"ר להיות כמכריע בדבר הנעלם ובפדט לאיש כמוני שאינו יודע
אפילו שאינו יודע ולפי דיעות אלו הראשונים הנ"ליתיישב מה שאמדו
חזקופירש"י כ"פ במתן תורה שקיבל משה מפי הגבור"האני ולאיהיה
לךמפי הגבורה שמענו וכהנה שם קרא להקב"ה רק בתור גבוד"ה וכמ"ש
[בפרשת חאת הברכה]מימינו א"ש דת למו שהוא א"שבחינת גבורה (במתן
תורה)יען שהתוד'ןק הזאת לא תהא מוחלפת אבל הוא רק בשמיטה הזאת
שנקראת אצלם שמיטת הפח"ד (גבוד"ה) ע"כ כתוב בקבלת התודה רק
בלשון מפי הנבור"ה כנזכד .והנה נודע מ"ש בכתבי האריז"ל כלק"ת
[פרשת קדושיטן דמעו אותן האומרים שיהיה עוד שמיטה אחרת אחרי
השמיטה הזאת בעולם הזה שאנחנו כעת עיי"ש אך לפי זה לא זכים
לסבין כלל דברי חז"ל בסנהדרין שם מ"ש שיהיה עולם חדש אחדי
השמיטה הוצתכנ"לולפי חומד התשא ותוקףהענין הנוראי"ל
י
'
ז
י
ר
א
ה
ד
לא סתדלרבדי חז"ל במז שמציה הדבה פלוגתות בזנז"ל גם באגדהכן
הוא בסוד ה' גם כן בחכמה הזאת ושתן החגאים ואמודאים בסנהדדין
כנ"ל צ"ל בעל כרחו כדעת בעלי השמיטות .אמנם מהארמ"ל מעולם
התיקה כתב זה כלק"ת לפי המקובל אצלו וקיםליה מדעת דשב"י דלא

%נ
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סגל כל (לפי"ד רבינו האריזתן) על כן כתב שפיר בליקוטי תורה שלא
יהיה עוד שמיטה אחרת אחרי של עתה כנזכר .ה' עוזרנו לראות
בתפאר"ת עוזו כיעקב שקראו בית במהרה בימינו בתיקתעילמ בביאת
גואל צדק במהרה בימינו אמן:

 .בש"ש סנהדרין [יף צ"ה ע"א] גבי אבישי מנא ידע רדוד מלך
נא
ישראל בצער וסכנה ההוא יומא אפניא דמעתי שבתא
הוה אבישי בן צרויההוי קאהייף רישיה בר' גרבי דמיא חזינהו כתמי
דמאוכו' ש"מ דוד מלכא דישראלבצעראשריעכ"ל הגמרא וקשהדאיכא
דאמרי שם דאתאיונ"האיטריף קמיה אמר כנסת ישראלליונ"האימתילא
שנאמר [תהלים ס"ת הדן כנפייונה נחפה בכסף ש"מ דר מלכא דישראל
בצערא שרי ע"כ ,ביאר שם הש"ס הסימן שהיה לו לאות מהיונה אבל
במהדחזי דם בהספל מים שרחץ ערב שבת קודש לא ביארו כלל הטעם
י דברי הש"ס [שכה
דאיזו סימן הוא לזה דדוד המלך בצער .ו"'ל עלפ
דף קי"ג ע"מ]3,הייכ [רות ג' ג'] [בעת התיסרות שורש מלכות בית דוד]
ורחצת וסכת ושמת שמלתיך זהו בגרי שבת וכן הוא משרש בירושלמי
פיאה ש"א הלכה ז'] דהיה אז ערב שבת סמוך לעת ערב ,וזהותיקת הכנת
שבת במ"ש ורחצתוכו' להעלות נפשו מזוהמת החול מחטא אדם הראשת
ז סדורו
שנתקללה האדמה וזהו סוד הל"ט מלאכות ובשבת נתקן זה[יעי
של שכת ח"א מאמד תוספת שמת ענף ג'] מהתיקון עולם הוא עלידי דוד
מלכנו לתקן אדם הראשת בע' שנותיו כנודע בסוד אר"ם ר"ת א'דם רוד
משיח כמ"ש הרמ"ע מפאנוז"ל במאמריו כמהפעמים.ועניןבחינת אדפס
שצריכין להמשיך האל"ף חיות א~פ"ו של עולם יתברך שמו לבחינת
ר"מהבהמיותועלידיוה נעשה ארשוכנודע בשםהמגידהגדולהררד"ב
ממעזריטש ז"ל ובשאר ספרי תלמידי רבינו דג:ע,ו'ס ז"ל וע"כ כאשד
רחץאבישי בערב שבת (בסוד ורחצת וסכתוגר להקמת מלכות בית דוד
כנ"ל) וראה בהספלימים כתמי ד'ט זהוהטימן שנחמר אז המשכתחיות
ונשדו ד"ח ע"כידע שצריך לרחוצם
לדוד המלך מבוכנת דמל"ף

כנ'י
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תלג

ורץמידלהצילוההמדו ולתמכו כנזכר שםוירומז בר'ספלי דמיא שדהץ
בערב שבת נגד הר'דגלי דמדכבה שלשת אבות ודגלרביעי דוד מלכנו
שדצה להקימווליהדו לדוד להושיבו עם נדיבים השלשת אבות ויהיה
הדגל דביעי למעלה והוא בחינת ד' כמבואר בכתבי האריז"ל ע"כ רחץ
בד' ספלי וכשדאה כנ"ל הבין הסימן .ה' יעזדנו בשד פני מלך חיים
משיח צדקנו הוא דוד בעצמו במהרהבימינו אמן:
 .בקו"ם מגילה[יו כ"ה ע"ב] כל ליצמתא אסידא בד מליצנותא
נב
דעבודתאלילים דשדיאוכו' ונדאה רק דשדיא אבל לא
שיהיה עוד מצוה לעשות ליצנותא דעבודה זרה .ע"כ יפלא לכאורהעל
הגאון זצ"ל בתומים [סימן ח"ן ומובא ברבדינו במנח"א [ח"א סימן רן בדב
שנתמנה בשביל כסף היינו אלקי כסף מצוה לבזותו ולקללו משום רכל
ליצנותא אסידא בד וכו' והוא אלקי כסף עכ"ד ושם נאמד דק "דשדיא"
ולא "מצוה" אכן מצאתי בצידוד האדישך (שצידד הד"ר שבתי ז"ל)
בהלכות דרך ארץ (להדמ"פ ז"ל) [אות י"ר] וז"ל כשם שהליצנות עבירה
גדולה כך מצוה גדולה להתלוצץ מעבודה זרה ומטנהיגי רשעים
"
'
ל
כ
ע
הדי לפניך גם כן שכתב "דמצוה גדולה" הוא כמו שהליצנות עבירה
גדולה ר"לוידוע גודל הפגם עול כת לצים וגודל טומאת הליצנות עד
שאמרו הצדיקים ובפרט דבינו הקדוש מהרמ"מ זצ"ל מרימנוב
כי הוא הקליפה היותר מסוכנת (נגד האמתה) מכל המדות רערת (ד'ע)
ומנה גודל ערך רננתה גדולה של מי שמתלוצץ מעבודה זרה ולכתורה
מכל מקום קשה דבגמרא נאמד דק "דשריא" ו"'ל עלפי דברי הדמ"ע
מפאנו זצ"לכי דשות לא ששך לגבי עובד ה' רק ש מצוה (אם כוונתו
לשם שמים) או עבידה ומעתה מיושב דשפידדייק ברידוד האריזתן (וגם
בתומים כנ"ל) כיק דהביאו בגמרא ראיה שם מדברי הנביאים ישעיה
וזעשע מהכתובים כרע בל לעגינתבית אתוגו' עי"ש ואם השא רק
גה
ור
"מותר" העיצמת מעבודה ז
יהיתכן לומד שיטפלהנביא מפי ה' בדברי
רשות (בליצנות) אלא ודאי דהוא מצוה גדולה .ומה עישסיף בהנהגות

שייה

תלד
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נסידור כנ"ל "וממנהיגי רשעים" רוח ה' דיבר בו בדוה"ק גמור מ"ש
בזמנינו ויתורץ בזה מה ששמענו מרבותינו הקדושים זי"ע שהרעישו
והתלוצצו על "מנהיגי רוגעים" כאלו (הצבועים לצדיקים ומנהיגים
בקודש) ולכאורה הרי זה חשש איסור לשון הרע ח"ו אך באמת מצוה
גדולה כמ"ש כנ"ע נמו שאמרו רז"ל שמא פ"ק מפרממין את החניפין
מפניחילול השם ופירש"י שם שהן רשעים ומראין עצמם כצדיקים ,אם
יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם ,שבני אדם למידין
ממעשיו שסבורין עליו שהוא צדיק וכו' ע"כ .שלא ילמדו ממעשיהם
ומעקר בניהם ובנותיהם כנודע והוא הציל משקדותם ומחניפתם
ומדעותיהם הנפסדות כנודע ה' יצילנו וכנזכר בחיבורים כמה פעמים

בעה"י:

 .בפרק חלק (יף ק"ו ע"ש לדידי חזילי פנקסיה דבלעםהיינו
בג
מה שכתבו אנ"ש וקרוביו (את חולדתו ועניניו) והנה
כתיב ביה בד תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס
ליסטאהופירש"יליסטאה .שדצבא .והואפלא.כי לאמצינו בשום מקום
בש"ס שיקראו לשד צבא המלחמה 'עיססים" כי שר צבא מלחמה הוא
שד נכבד מנהיג החיל מה שאיןכןליסטים הוא בא שלא בסמפט וכשמו
כן הוא ואםישלוכליזיין קדשחכז'עליסטיםמזוחן .אלא נראהברנר
כי לאשר פינחס מסר נפשו להרוג נשיא משבט ובזה הציל כלל ישראל
ומה שנפלו כ"ד אלף במגפה ולולא זאת היו ח"ו כולם ולא היה שריד
ופליט כעצת בלעם ח"וכי אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו' העל
כן כאשר קינא פינחס לה' ותורתו בהרגו את זבדי בזה שפד עצתם
הרעה ,הגל כן הרעישו עליו והיו מלאים חמה ,אנשי בלעם בטומאתם
ומזימותם .על אשר הפיר בזה עצתם (כנזכר) לזאת קראוהו על המעשה
הזאת שהרג את זמדי בשם מעשה "ליסטים" .מרוב כעסם .כי גם בבני
ישראל משזע בדברי חז"ל ומהדרין דף ת"ב ע"ב) (14תן תערובת רעניל
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תלה

נמצי בלעם ושיטתו) שביזו שתו השבטים לכך אמר הקב"ה נבטרכר ס"ה

הא]הנני נותן לו את בריתי שלום לוויקרעואחריו.

ולפי זה מיושב ממילא מה שנראה דחוקלפיפירש"יז"ל מ"ש ליסורם
שרואפילו קטליה אחר כל המלחמה נקראת על שמו עכ"לרש"י
ז"לוהוא תמוה רמסה נפשך אםהיה מקום לפרש עלליסורםרהיינו שר
צב"א אםכן נקרא הוא שר צבא בתוארו גם שלא בגועת מלחמהבאיזה
תור ומררגהסימא .ועור יפלא רהא באמת מציע לחכז"לופירש"י עה'א
נפרשת מטות]כי לא פינחס הרגו רק משה רבינו ע"ה בעצמו הרגו בגום
המשרש .אמנם אנשי בלעם לא ידעו זה ע"כ תלו רקלקלה במקולקל
שלהם ולדידכןהוי מומא) במה שהרג פנחס כבר אתזמריבן סלוא על
כן אמדו דדךבזיץ שהליסטיםדמוכזדדי
ק ההג גם את בלעםולדידןהוי
שבתא וחביבותא ופינחס זה אליוע בכחויבא ויבשרנו ,בישועת גאולתנו
במהרהבימינו:

נד.

ובחסדך תצמית שיבי וגו' נתהליס קמ"ג י"ס] ירגע הדקדוק
שבל"ל ובגבורתך תצמיתאויבי ולאובחמ"'ךוזמין
מה שכתבתי על זה בתפשה מאמרות נטאטר הלקוטות אות ל'] דעוך לאלוק
כי קשה לכאורה רבמזמור נס' י"א נאמר באלקים נעשהחיל ודוא
יבוסצרינווזהויתכןיותר היעו במרת אלק"'ם עבורה) נעשהחיל נגר
צדיע ומה זה שכתב בזה ובחסדך כנ"לאילםי"ל עלפי רבדי המדרש
רבה נארכה בפתיחחא סיטן ל,ןכי דפקיה אמר בבקשתו ,גרוד אמר ארדוף
אויבי ואשיגם וגו' אמר לו הקב"ה אניעישה כן וכו' עמד אסא ואמר
אני אץבי כח להרוג להם אלא אני רודף שתםחשיה עושה וכר עמד
יועשפט ואמראניאיןבי כח לא להרוג הלא לרדוף אלאאני שמר שירה
ואתהערערוכו') עמרחזקיכן ואמראניאיובי כח לאלהרוגהלא לדלוף
ולא לומר שירה אלאאניישן על מטתי ואתה ענשה אמרלור~עב"האני
ש כשבא מחסד הפשוטאין צריכים לעפם
עחשה וכר עיי"ש במד"רחי

מ".ן

תלו
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פעולה חסום מעשה למפלת השונאים רק כמ"שחזקיהואניישןעל מטתי
ואתהעושה.וזהובאופן שנאמרובחסד"ך תצמיתאויבי(שאיןצריך לשום
פעולה מאתנו רק מחסדו הפשוט יתברך שמו) .מה שאיןכן באופן שבא
במדת הדין הגם שהוא למפלת השונאים אמנם צדיך אז ~חום כנגדם
וג"ש [במזמור ס'] באלקים (כשבא במדת הדין אז) נעשה חיל (צריכין
ללחום בחיל וכח) והוא (יתברך שמו) יבוס צדינו:

בה.

ברק"ם כתובות [דף ט"ב ע"בן רב החומי הוה שכיח קמיה דדבא
במחוזא הוה רגיל דהוי אתי לביתיה כל מעלי יומס
דכיפורי יומא חד משכתיה שמעתא הוה מסליא דביתהו השתא אתי וכו'
חלש דעתה אחית דמעתאמעינההוייתיב באיגרא אפחית איגרא מתותיה
ונח נפערה עכ"ל הגמרא .ויפלא הלא קיי"ל שומד מצוה לא ידע דבר
דע והוא הוי משכיה שמעתתיה ובתודה (מכל שכן) בעידנא דעסיק בה
ואיך אירעו כזה בשבילעית השמעתתא .ובפרט שאמדו חז"ל [כתובות דף
להלכה
דהנה
ק"ג ע"ב] מת בערב יום כפור סימן רע לו.
ש למעט בלימודו
במג"א [סימז תמ"ק ומקורו מש"ס ברכות [דף ח']יעי
ם כפוד ועי"'ש בפמ"ג בא"א ובדברינו במנח"א [ח"א ס" מ"טן
בערב יו
ולפי זה שפיר ניחא כיון שעשה שלא כהוגן במה שמשכיה שמעתא אץ
להרבותבעית בעדביום כפוד עלכן לאהגינה מצותלימוד התודהודרה
מהשדיה כנזכר:

ו"י קי"י

נו.

ומה שבא לביתו בכל שנה בעדביום כפוד לכאורה יפלא דהלא
אפילו שהוא שבת שבתק מכל מקום הוא איסור עונהביום
דבצדיםוזוינו בכלל מ"ש שם [כחובות ס"ב ע"ב] עונה של תלמיד חננם
מערב שבת לערבנרצין ונראה בעל כרחו דהיה זה אצלם לחשיבותהיום
הקדושאפילו שהוא אסוד בעונה מכל מקום מצינו בסוף תענית שביום
הכפורים יוצאות הבמת בכלי לבן ובורדים זיווגם [יכבר דברה מזה בצער
ונשכרבמאמריי לט"ו באב]והיהזהלחשיבותהיום לקדושה' מכובד מקצרי
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יו"ט (שה עמקומנהגיהםודבריהםז'ל אשר לא נוכללהשיגםברורותינו
ולפימוחותינו) עלכן בא לביתו בכל שנה עליום הקדוש .ואולי הקרים
קצת לבא על יום הכפודים אבל עיקד ביאתו היה על סוכות זמן
שמחתינו:

 .ומדק שאמרו שם התובות מ"ב ע"ב] יהודא בריה רר'חייא חתניה
נו
ררבי ינאי הוי אזיל ויתיב בבי רב וכו' עיי"ש ולמה לא
למד בביתו אצל אביו או חותנו וכן עוד שם בר'יוסי בן זימרא .שהיו
שנים רבות כל כך בבי רב נראה בע"כטילא כרברי השל"ה שנתרחקו
מביתם ללמור במקום אחר כרי לסבול גלות כמו רשב"י וכו' ונהו ררך
ז כ"ט ע"כ)
חסידים הראשונים וכמו שמציע לרש"י ז"ל כ"פ בש"סנקדישי
רא"לר"ילתלמיריו האלן והאלהוהיית שבארץ ישראלריברלתלמיריו
שבבבל הא לן היינו למנהגם בבבל וכו' לפי שהיה ררכם להתרחק
מבתיהם ולכתת רגליו ללמור במקום אחר כנ'ל:

נח.

בסוף סנהרריןניר ק"ג ע"ב] שכל זמן שהרשעים בעולם חרון
אף בערלם וכר מאן רשעים גנבי עכ"ל הגמרא .ויתמה
כל עובררוכיגנבי הואעת היותר חמור ,הלא הואניתן להשבתיינינו
רק לאו (הגם שהוא עבירות שבין אדם לחבירו שאיןיום הכפורים מכפר
י נתכפר) וגםיש
מכל מקום אם השיב את הגניבהופייס את תבירוהי
נמשך
ר ל ],לא יבוזו
מציאות עני ממש בסכנת נפשות כמאמר הכתוב
לגנבכי יגנוב למלא נפשוכי ירעב להשקיט רעבונו ורעבתבניביתו.
ולמה לא קחשיב חטא עבודה זרה רמייריוים במתנ" בהלכתן רעל עת
עובר עבודה זרהצריכין למסירת נפשובטים אופןאין לעבוראפילו על
אבתרייהו וכן כיוצא עבירות החכררות ושהם ביהרג רשל יעבור כנזכר.
ובמהרש"א ז"ל כבראה עמד בזה וע"כ תירץ כית שמירי שם בסבנך
מעכן שעבר על החרם והמנהג שמכרמין בביהכ"נ על הגניבה בחרם
ושעוברים על החרם על כן נקט זה הכא דהעיקר הוא גנבי .וודא

תלת
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בפשיטות דחוק מאודלפיפירוש הפשוטלהעמים זאתברברי הגמרא דהא
ביטיהם לא היה המנהג זה (כנראה) להכריז בבידב"נ על הגניבה ובחרם
ולאמצינוזה בשום מקוםבש'" .עלכן בעל כרחנוצריכין לפרשפירוש
י הוא מה שאמרו וג'ל לעל [סנהדרין דף ע"ח ע"אן
הקרוביותר נלע"דכ
אין בן דור בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל (עיי"ש
י התורה)וכן בשבת [דף
במהרש"אדהיינו שופטיםרעים שלאידועעלפ
ק
ו
ד
ב
ו
א
צ
קלט ע"א] אם ראית דוך שצרות רבות באות
ו
י
ל
ע
בדייני
ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשבילרייני ישראל
וכר עכ"ל הגמראוכן עוד שם ובשכתובסנהדריזןאי בטלידייני (פירש"י
דיני רקחך מישראל שמטין דין) בטלי (מעל ישראל) גזירפבר (נוגשים
שוטרי מלכות)והיינו שופטםומנהיגים לישדאל שגונבייך דעת הבריות
ועושים את עצמם כצדיקים ומטין ורנין לטובת עצמם וכנ"ל שהמה
מעכבי הגאולה בעוה"ר מאריכים הגלות ושיעבודמלכיות ושוטריהם וז"ש
שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולקה (הוא חרת אף של העולם
הגלות האחרת המר והארוך) ואמרינן מא רשעיםגנבי (כנףגונבי דעת
הבריות דחני שקר ורשעי ארץ .שהמה מעכבים הגאולהומחוייכים החרק
קי בעולם כנ"ל) ה' ישמרנו במהרה בימית ויקויים המה כרעו ונפלו
ואנחש קמנו ונתעודד בגאולה שלימה בקרוב.

111גדף דבדי מדן המהדקו'א הנ"ל מ"מ דבריו ז"ל אפח לאמתן המה
כי המהצל בחרםהרי זה מחויב עולם ונמבואר בכל בו העובר
י זה כעובר על עשרת הדברות והמה יתייחדו הדברים עם
על ההרםהי
מה שכתבם במק"א שכבלהילך אל מק"א רסט"א ר'ל להני שקר ומרמה
ומנהיגים הצבועים הצברו על החרם והצה מעכביםהגחילהוהמ"י .העל
כל פנים כל אחר יחהצ לנפצן כמבוארלעי
ל [אות מ"ט] [הצין באות ד']
קה~א עדה בכללר~שוליףבדבורו מה שאמרווג'לבסנרוריןעלזהעיי"ש
כנ"ל חשלזה התפלל רוד מלכנוהצילה נפשי משפת שקר מלשוןרמיה.
כןיון רצק:

נט.
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תלט

ומרי דנדי בו בהך דסנהרדין שאמדו על המחליף בדבורו וכו'
ומה החילוקבין למוד לשתך לומדאינייודע .י"ל בזה
בכתובותניו ע"י ע"כן בדיב"ל כי מפא לגן עדן להעולם העליון נבלי
מה"מ) אזיל אשכחיה לרשב"י א"ל וכו' א"ל (רשב"י לדיב'ע) את הוא
בדליואי ,א"ל הן ,א"ל נראתה הקשת בימיך ,א"ל הן ,א"כ אי אתה
בדליואי ,ולא היא דלא הואימידי אלא סבר לא אחזיקשיבורא לנפשאי
עכ"ל וצמדא ועיין דש"י .והנה יפלא לכאורה מאוד כיק דבאמת לא
נדאתה דגושת מימיו איך הגיד הן (כי נדאתה הקשת בימיו) ואיךשייך
ח"ולהעלותעל הדעת על אחד מהתנאים הקדושיםהאמתיים שדפי מעלה
אלו כמו דיב"ל ובפרט בעולם האמת לומד היפך האמת ח"ו ,אלא ודאי
שהואכעין בכלל מה שאמדו חז"ל בברכות נננ"ל אות מ"ט] למוד לשונך
לומראיני יודע דבכה"ג מותרכיון דהוא לא דאה הקשת באקלים שלו
בעירו (דהא באמת לא היה הקשת נראהבימיו כנזכר מהגמרא) אבלאיך
ידע כלל אם בכל העולם לא נדאה הקשת כיק שזהו לא ימלט שלאיהיה
כלל בכל השנים שלו ובכל העולם כולו בשום פעם שלא יתדמי זריחת
השכהה בעננים המלצם מים שאז נראה הקשת כידוע (תם זה שנראה
סיבה מבעיית הוא הכל רק בהשגחת הבורא יתברך שמו על כל פרט
ופדלרכל רבדאפילו כל דהו) עלכן לא חשב על עצמו (מדוב עעותעתו)
שלא יהיה בכל העולם קשת בימיו (כפירש"י) מפני שהוא צדיק גמוד
על זה לא תשב כלל בודאי על עצמו העלכן חשב להשפטכי אםהיא
לא ראה הקננת אבל בעולם בודאי במקום אחד היהבימיו .העלכן
השיב(היינו מן הסתם) לדעתו האמת .ואין בזה שום כזב ונשתל ח"ווזה
פשוט:

כויי

ם.

בש"ם עניה זרה נדף " ע"ב י"א ע"א] אנטצנינוס שמשיהלרבי,
אדדכן שמשיה לרבכישכיב צטוגינוס אמרדבי נתפרדה
ההבילהכי שכיב אררכן אמר דב נתפרדה החבילה ,פירש"י אררכן שר
שבאומותהיה .נתפרדהחנילה .אלצינו שנקשרה נפש בנפשעכ'ערקי'י

תם
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ז'ע והנה כל עובד ישתומם בהרבה קושיות על דברי חז"ל בזה דמה
אשמעינ 7בזה שאמרו "שנתפרדה החבילה"דכיו 7שמת בטלה אהבה .אם
לאהבה הגופניות וריעות הלאכיון שמת ולא יוכל לדבר הלעסוק עמו
עוד כלל הלא פשיטא הוא וגם לישראל תבירו שמת ר'עשייך לומרכן,
ומה אשמעינן בזה רבותא שהגידו כן על שדי אומות העולם חבריהם
כשמתו .שנתפרדה החבילה .ואם לאהבה הרוחניותוידידות הקשורה בלב
האדם לגבי חבירו ומי שעשה לו טובות .הלא פשוטכי כן וכא הד"א
ומוטבע בלב האדם ישד בפדט בר ישראל שגם אהדי פרידת חבידו
ועמיתואישבדיתו .ובפרט למשתווהומסייעבדיעותיוושיטתו .הוא אוהב
לו ומבקש טובתו.היינו לנשמתו .וגםלפי כבודו בכל עת אשדיזכדוהו
לטובה ולהרבות כבודו וזכרונו בעיני בני אדם וגם אהבת אבות יזכור
לבנים .ואיך שייך לומד "נתפרדה החבילה" .אלא וראי בעל כרחו כמו
שדייק רש"יז"ל בקדושת לשונו אהבתינ"ו שנקשד"ה נפ"ש בנפ"ש [ואם
כפשוטו מה אשמעינן בזה הלאכיון שמת ומוטל כאבן דומם לא יוכל
להתקשר נפש בנפש עם גופו ותמונתו כלל .אלא ודאי הכוונה) היינו
כמ"ש בכתבי האריז"ל ובכל המקובלים הראשונים ז"למענין התרעדות
נפשו בנפש הצדיקים שבגן עדן לאחרי פטירתם ובבחינת עיבור נשמה
ובפרט לקרוביהםוידידיהםבאיםלסייען הנשמות מעולםהעליון ולהתדבק
בו בתורה ועבודה כנודע והדברים עתיקין .וזהו שייך דק באוהביו או
קרוביו הצדיקים מישראל מה שאין כן בנפש נכדיה הערלים הגם שהיה
אוהבו ,וגם למ"ר בפרק חלק [סנהדרין ק"ב ע"ב]כיהסידייצמות העולם
יש להם חלק לעולם הבא ,אבל אינם כלל מסוג זה של נשמות ישראל
בפרט נשמות הצדיקים ואם יתדבק בו אחדי מיתתויוכל לדביק ח"ו ולא
להועילוזהושדייק דש"יז"ל כנזכר לפרש רבדי באנטונינוס שהיה
ו
יידהשלמיכינתגייד
דם
שםבעז
מאומותהעולם (הגםלפי מה שכתבו
'ה
י
ח
ת
ה
ומל את עצמו אח"כ אנטונינוס אם כן היה כבד גד צדק אחרי מיתתו
מכל מקום ש"ס דילן בעל כדתך לא ס"ל כן רק שמת עוד בעודונכרי
דק מחסידי אומות העולם יוכל להחשב וזה פשוט) וכן באררכןפידעי'י
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תמא

בדיוק שר "שבאומות" היה על כן שפיר פירש בסמוך ליה מיד על
נתפרדה החבילה אהבתינ"ו שנקשד"ה נפ"ש בנפ"ש היינו רק האהבה
בפרט זהלענין התקשרות אהב"ה נפ"ש בנפ"ש בזה נתפרדה החבילהכי
לא שייך 'שאומות" להתקשר ח"ו בנשמתם אחרי מותם .כנ"ל .וע"כ
נכוניםוישריםמדוייקיםדברי חז"ל לאמתן וגם רש"י בפירוש לשונו
'י
זב
כנזכר (אשר זולת זה אין פירוש להדברים כנזכר) א
ל אותות הכבוד
ואהבה אםבניוילכובדרכיו להיותמחסידי אומות העולם ולעשות טובות

לישראל בודאיראוי להחזיק טובה גם לאביהם אחרי מותו וכן הוא הד"א
ובפרט קידוש ה'בעיני אומות העולם בדאותם טובות ומדות לבות בני
ישראל ובפרט של חכמינו( .ולא שייך נתפרדה החבילה רק בפרט
התקשרות נפש בנפש באומות העולם כנזכר).

ומכאן תשונה נצחת לאשר שמעתי וראיתי מנהג בכמה קהלות כי

במות א' ל"ע גם שהיה תלמיד חכםויר"א בעתיניחוהו בקברו
אז יאמרו ידידיו ואוהביו ואשד היה אתו בחבורות טובות ת"ת ברבים
יחדיוויוצאכי ירחיקוהו מעתה וידחוהו מחבורתם ככה יאמרובפני המת
והיה הדבר מוזר בעיני מאוד כי הוא בכלל לאו לועג לרש ומבזה
המת בדברים כאלו( .והגם שטעטם יאמרו מדוע ינהגו ככה לאשד אמרו
[שבה דף ק"ה ע"ב] אמד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה על
ז'י
ח
אומריםלו שמדחים אותו מהחבורה ועלידיזה לא תצטרך לדאוג כל
כן
החבורהוידידיוכי נתפרדה החבילה ממנו אליהם עכ"ד .בלי טעם וריח
ן שמת כבר מה אהני מה שאומרים שמדחים אותו אח'ע הלא
באמת.כי
אמרוחז'עשכית שמתידאגווכו' כנזכרוהרי זה רקכלועג לדשכנזכר).
והרי מש"סהנזכר מפורש שרק במתי אומות דלולםשייך לומר "נתפרדה
רמבילה" ולא למתי ישראל כללכנזכר .ובפרט אם אמר כזה למתתלמיד
חכם וצדיק הלא יוכלו להרעות לנפשם כי אולי יהיה מליץ טוב בעדם
בעד אוהביו וקרוביו כאשר יתקשרו את'צ בנפשו ונשמתו ויבא להועילם
ועלידי זה שידחוהו במו פיהם בחיים והמות ביד הלשון שאמרו

ר'י

כנ'י

תמב
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ננזכר המה השחיתו .חלילה .וגם תמהתי כמוכן בשמעי פ"א לדב גדול
אחדמזקני האשכנזים אשר הספיר לחכםבפניומזקניונשיאי הדורוהגיד
בסוף מאמר הספדו (בפני המת)כייהיה בל"א אויסלעזע"ר(היינו כפרה)
בעד משפחתו ובער כל אנשי חברתו ובעד כל המדינה .ואני שמעתי.
וגם תמהתי .והיה לצחוק מכאיבבעיניובעיני כל השומעים שאינם מבני
גלילת מדינתו אשר כפי הנראה שם רגילים בלשונות כאלו לבר מינן.
זה דדכם כסל למו בהבליהם .והוא בכלל לועג לרש .ה ישמרנו:

סא.

אמנם עובדא ידענא אשר קבלתי בשם הגה"ק מרן המגיד
מקאזניץזי"ע (בעל עבורת ישראל) אשרהיה (בפרט

לעת זקנתו)זקן וחלש מאוד בגופו ובכל פעם שהתגברעליו מחלה שלחו
(עלפי רצונו ומצוותו) אחרי הגה"קהיהודי מפרשיסחא זי"ע הסמוך
לשם לבוא לבקרו וטעם הענין כבר כתבתי בת" עולת תמיד (במאמר
מילי דהספידא על מרן חותני רו"ז הס"ק מביאלעבזעגזי"ע עיי"ש) וגם
אות נ"הן וגם בעובדא הלז עשה הגה"ק היהודיזי"ע בגודל
בד"ת
חכמתונומבהבי
ואו לבקרו אז נשמע השמועה לא טובה כי נסתלק לעולם
הבא הרב הקדוש ר' ד' בדוך זי"ע בק"ק מעזיברו'זי
 ,ומובל ממילאכי
לאהודיעו זאת להמגיר הק' בקאזניץ בעתחליו למען לא יצטערויסתכן
ביותר ח"וכי המגיד הק' היה מאוד ממוקירי ואוהבי הרב הקדוש ר' ר'
ברוך זצ"ל (ואם היה סוחר אחד מאנ"ש מקאזניץ או ממדינתו בארץ
ר'
פאדאליע"ן סמוךלמעזיבו'ץ הקפיד מאודעליו שילךלמעזיבוז
"
'
ה
ה
ל
ר' ברוך הנ"ל) ובבוא הגה"ק היהודי לקאזניץ בחרר ושיצת שאל לבניו
רשרושים של הרב המגיד הנחלה אם הוא יודע כבר משימועה
י
'
נ
ה
מפטירת הה"ק ר' ר' ברוך .ויענו לא .ופשיטא כי הזהירו ואשריבין
ממילא שלאיזכיר מזהלפניו שום רמז רסךזא כנ"ל והגהיק היהדת הלך
פנימה לחדד המטות להגה"ק המגיד מקאזניץ והמתיק עמו סוד אמה
כץנוטין אשר דיבר וליחש לההולה באזניו ומיד נראה שתות הטבהכי
~סב לרמגיד הגה"ק מקאזניץ .ושח"כ סיפרהידידי הקדושכי לחש לו
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באזניו אשר הה"ק ר ר' ברוך ממעזיבוז כבר נסתלק מעולם הזה לעולם
הבא באשרהבין(היהורי הק') בעומק חכמתו שזהוסיבתחליו כעת אשר
תקיףליה עלמא סובא (להק' מקאזניץ) שהוא אוהבו של הה"ק ר"ב הנ"ל
ומתרבק ומקשר את עצמו עמו בכל יום בתפלתו כמו עם צדיקי הדור
האמתיים שהם בחיים חיותם בפרט לאותן הרבקים בלבו ומוחו ושורש
נשמתוהיאשר הה"ק ממעזיבוז נסתלק כבר והוא לא ידע מזה ובעת
התקשרו עמו (בחזקתסימוא חי) היה מוכרח ח"ו לעלות עמו ולהסתלק
מעולם הזה ולהתרבק שם עמו בעולםהעליון וכאשר גילה זאת לו ולחש
באזנו אז ידע כבר כי אין לקשר עמו בבחינת הצריקים החיים בעולם
הזה רק בעת רצון שיבוא בחינת התרבקות עם הצדיקיםבגן ערןכי לזה
יש כונה ובחינה מיותרת .ולזה בת" אחרתכירועליודעיחןומבין ורואה
בספרים הקדושים( .ועל כן הוטב לו להמגיר הק' מקאזניץ ז"'ע וחזר
חיותו כנזכר) זאת אמרתי לעורר ולהברילבין קורש לקורש ,בין חיים
לחיים מעולם הזה לעולם הבא כנזכר( .ועיין רש"י סוף תענית בשם
המהרשכי בט"ו באב שמעו הכרוז אותן אשר נשארו יבדלוהחייםוכו').
[וציץ ד"ת ח"ח אות י"ר].

ושמרעצי כבד ברמזהענין מה שאיןמזכיךין נשמות בך"ה אםכי הוא
יוםהרין גרול ופרא גם להנשמות(שצדיכם להתגלגלולבוא
עור לעולם הזה לתיקון נפשם כמבואר בסירור האריז"ל בכונותמי כמוך
וכו' זוכה יצוריו לחיים ברחמים) [ומ"ש כי יום הכפורים הוא סוףימי
ר"ה כמו ימים האחרונים של פסח או סוכות שמזכירין אז נשמות ז"א
רמית למביןכי ר"הענין אתר וחלוק מיום הכצריםבימי מעשה ועשקת
מלאכה דחול עשי"ת וגם בד"הצדיכין לרחמים הנשמדת גםכן בתחלת
רינם אם ילכו בגלגול לתיקון נפעים כנזכר] וי"ל הענין על פי מה
שהבאתי בשער יששכר [במאמר תקע בשופרן לד"ה בשם הח"ק בספר עבודת
ישדאלכי בר"ה יחשבו רקמעניניחיים השלידי זה הוא הכתיבהלחיים
עייפךוכן הוא הכונה בזכרנולחייםבחילוק עשי"תכיב' התיבות "זכרך

תמד

דברי מהדודא תליתאי מצררר

לחיים" הםלב'ימים של ר"ה ונחשבו תיבותאלקי"םחיי"םליוםהכפורים
שהוא בחינת עולם הבינ"ה עילאה עולם הנשמות כנודע על כן אמרו
במדרש ומובא בש"עשמזכירין נשמותביום הכשריםכי אזיוםהכפודי"ם
תריןביןלחייםביןלמתים מהשאיןכן בר"ה שהוא מסוגללהחייםבעולם
הזה לזכור רק החיים בעולם הזה על כןאיןמזכירין אז הנשמות ביחור
רקביום הכפורים מטעם הנזכרכןי"ל בדרך אפשר .והוום יתברך הטוב
יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו .וזכות הצדיקים יגן
עלינו ,בכל ענינינו ,ולגאלנו במהרה בימינו:

סב.

זבש"ם עבודה זרה [דף כ' ע"ב] א"ך פנחסבןיאיר תורה מביאה
לידי זהירות וכו' כו' יראת חטא מביאה לידי חסידות
(כן הנוסחא המדוייקת בסוטה וכן בשארי דוכתי) חסידות מביאה ליד
רוה"ק רוה"ק מביאהלידיתחיית המתיםוחסידות גדולהמכולןוכו'עיי"ש
וקשה לכשרה סובא אם חסידות גדולה מכולן למה לא קחשיב לה בסוף
דהיינו שזהו המדרגה היותר עליונה וכיון דחשיב אח"כ חסידות מביאה
לידי רוה"קוכו' כהטמע בע"כ דרוה"ק בפרט תחה"מ גדולהיותר במדרגה
ואם כן אין חסידות גדולה מכולן .וי"ל דהנה חסידהיינו המתחסד עם
קוש כדאמרינן בתיזוה"ק [א' ע"ב] ושלא יהיה כונתו לשום מדרגות רק
בלתי לה' לבדו כדי לעשות נחת רוח לפניו .תברך שמו וזהו המתחסר
עם קוש ע"כ שפיר אמר כי חסידות גדולה מכולןהיינו יותר ממדרגת
רוה"קהיית החסידות באמת (שמתחסד עםקונו)איןכונתו להשיג מדרגת
רוה"ק כלל שגם זהו בכלל טובת עצמו כדי להשיג מדרגות ע"כ זהו
ההשטות גדולה מכולן באופן כזה שלאיהיה החסידותכדי להשיג מדרגת
רוה"ק רק לעשות נחת רוח להשם יתברך .וז"ש בתיזוה"ק איזהו חסיד
המתחסד עם קונו היינו שעושה החסידות רק לחסד לגחת רוח לקונו
יתברך שמוכביכול ולא לשום טובת עצמו גם להשיג שלימותקנין נפשו
אות ל"חן.
להצטין במעלת חסיד[יעיז

יעיי

דברי מהיורא תליתאי לצררה

תמה

ן זה שמעתי מאאמו"ר הק'זי"ע בהיותו בצאנז אצל דבו הה"ק
וכעי
ם זי"ע והיה אז חסיד אחד שנתן קוויטל
מדן בעל דבריחיי
לדבינו הק' בעל רבדיחיים ואמד החסיד דבי יתפלל נא בעדיכי רצוני
להיות עהדליכע"דיו"ד אז גער בורבינו הרבדיחיים וצעק הלא גם בזה
רצונך לטובתך הענו להשיג מעלת עצמך עהדליכע"ד יו"ד גםכן .ע"כ
בשבח הלז אסוד לחפוץ דק שיחפצו לעשות נחת דוח להבודא יתברך
שמו עכ"ד הדבדי חייםזי"ע והיינו כדברינו הנ"ל:

 .משנה באנות [מ"ב משנה ב']וכלהעמלים עם הצבוריהיועמלים
סג
עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם
עומדת לעד .ואתם מעלה אני עליכם שכד הדבה כאלו עשיתם עכל"ה.
וצריכין פירוש ודרש להבין המשך הדברים ,והדבה רבדים נאמדו כבד
בזה ונלע"ד בדרך צחות אך הואכן הוא האמת בדודותינוכי המשתדלים
עוסקיםבעניני צבור והכלל לשם שמיםולמען החזקת הדת וטובת ישראל
ולאשריכדיחוםבעניני הכלל מהשצדיכין הקהל בעצמם או כלל הקהלות
להחזיקולסייע ועלידי זהיוכלו להשתדל לפעול בעדם לטובה ע"כ על
פי דוב הצבורים יחזיקו להם בושות ודקלמו להם דעה תחת טובה וזאת
הוא בעוה"ד מתן שכדן בקפלם הזה של העוסקים בעניני דבלללוים
שמים במסידות נפש אשדיזרקועליהםחציםואבני בלסטדאות גם מאותן
הצבור אשד השתדלו ומסדו נפופםלמען טובתם( .וזהו מעשה בע"ד ר"ל
והנסיונית הגדולים בזמן חבלי משיח אלו כדי להתרשל מעבודתן אותן
העוסקיםבתיקון הכלל כנודע)וז"ר במתני' וכל העמלים עם הצבודיהיו
עמלים עמהם לשם שמים(היינו שלאיוכל להיות להם פניה אחדת לשם
כבוד וגאוה ושכד החזקת טובה שיחזיקו להם הצבוד כ"י כי בעוה"ר
אדרבא נהפוך הוא כנזכר ע"כ בע"ככןידוה כונתם רק לשם שמזם .אך
בזה הוא מנחם אותם דבינו הקדוש בעל המשנה במליצתלעיטכי עם
כלזהפןיזעף לבם על הכלל ישראל הלאאני מסרתי נפשי בעדכם עד
שפעלתי רבד זה וכזה אצל השרים ולמה שלמתם רעה תחת טובה

תמו

דברי מהרורא תליתאי רצורה

שפעלתי בעדכם עלזה קאמר התנאכי תדעו המשתדלים בלבכםכי לא
בכחכם ופעולתכם עשיתם זאת ולא בזכותכם בפרט לפעול להטות לב
עשו ששונאליעקב לעשות טובות לישראל רק זכות אבותיכם עשה זאת
וגם זכות אבותם של הצבור ,ח"ש רק) סבכות אבותם מסייעתן וצדקתם
עומדת לעד (כנזכר) ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם
(היינו רק כאלו עשיתם אבל לא אתם עשיתם רק זכות אבותיכם ותדעו
זאת בלבכם ולא העף לבכם ורוחכם על הצבור כיון שבאמת לא אתם
עשיתם בעדם) כמכר:

סד .יבזה

יש לדרושסמוכין המשנה שלאחריה סמוך ונראה מידהוו
זהירין ברשות (מהצלי עכו"ם)שאיןמקרביןלו לאדם אלא
לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת
דחקו .עכ"להמתני'.והיינושהזהיר המשתדליםהנ"לכי אםידאושמסייע
להם זכות אבות גם שלא כדרך הטבע כי בידוע שעשו שונא ליעקב
כנ"ל על כן פן יחשקו גם בפעם אחרת להשתדל הלעסוק הרבה תמיד
8מ השרים ולבטל הרבה מן התורה ולהתחבר עם הערלים האלו בחשבם
כי עלידי זה יוכלו לפעול טובות ונצורות לישראל (ועלידי זה זכות
אבות שלא כדרך הטבע כנזכר) ועל זה קאמר הוו זהירין ברשות וכו'
שאין מקרביןלו לאדם אלאוכו' (ואשד פיהם דיבר שוא וגו') רק הצורך
והכרחילכו אצלם ואזיהיה זכות אבותן מסייעתן כנזכר ,וזה פשוטו

מה .וימדו הנונים את היכל ה' להלל את ה' עלידי דוד מלך
יירשו המפרשים ששוררו שירות
גפ
ישראל .נעייף ג' י)וו
ותשבחות של דוד מלך ישראל וקשה דהעיקר חסר מן הספר דהוה ליה
למימר עלידי "תהלות" או "שירי" דוד מלך ישראל ודוד מלך ישראל
מאיבעי אזבבנין בית שני שלאהיו כבר כללאפילו ממלכי ביתדוד.
ונראה עלפי המבואר בסה"קכי השמר תהלים בכונה מתלבש בו נפש
דוד דוללך בעצמו לסייעו בקדרתה באמירתו על כן כשבאו אז ברשפי
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תמו

אש קודש להלל לה' ואמרונגוני שירות תהלים ע"כ נאמר "עלידי רוד
ז (מהדורא
מלך ישראל" הוא דוד בעצמו שהתלבש בהם כנזכר[יעיזיקמ
ה' אות ל"א) עה"כ כד"ה על ידי כלי דוד שלד

חסדאל ערשן:

סו.

י מה שכתבנו כבר בעה"י במקום אחר [שו"ת מגח"א
א"י ל פ
ח"ד סימן " אותג'] .אשך עשובבניןהביתשני רובה מצורת
הבית דלעתיד של יחזקאל עי"'ש ולכאורה קשה מסה נפשך אם היו
צריכין לעשות זה עלפי הנבואה היה צריך להיות כלתכנית הבית גם
בבנין בית שני אלא ודאי והעיקר הנבואה באמת נאמר רק על בית
השלישי שיבנה במדוהבימינו בביאת גואל צדק ואםכן למה עשו קצת
ממנו בבית שני אלאודאי שלפי שהבית שניהיה כנגד פחד יצחק (העל
כןהיונכנעים בכלזמןהיותו תחת מלכי עכו"ם ובגבורות וצרות שועת
ר"ל) ובסוד מ"ש בהאריז"ל בתפלת ר"ה ויו"כ בפיסקא ובכן תן פחדך
וכו' שהוא כנגד פחד יצחקומסיים ושמך נורא (יעקב)על כל מה שבראת
להמשיך מיד למדת יעקב רחמים וע"כ המשיכו אז בבית שני בקצת
צורתו להורות שיהיה הכנה דרבה לבנין עדי 9ד בית השלישי כיעקב
עוקרנו בית [כדאמרינן בפסחים דף מ"ח ע"א] וז"ש נבנין הבית שני עלידי
(כוו של) דוד מלך ישראל (במה שעשו בתכנית צודתה מהביתג' כנ'ע
שאז יזהה הבנין בית ג' בביאת בן דו"ד מלכנו במהרה בימינו) וכמו
שביארנו בשבורי עולת תמיד בעה"י כי ביאת גואל צדקיהיה במהרה
בימינו קודם במן הבית ג' שיהיה עלידיהגהיץ צדק בעקימותו .כחו
והתגלותו של דוד מלך ישראל בקרובכןיהי רצון אפן סלה:

מז* נורא אלקים ממקדשיך אל ישראל הואנותן עת ותעצומותלעם
ברוך אלקים[ .תהלים מ"ח ל"א דהשו רז"ל [זבחים דף קט"ו
ע"ב] בזיעה שעו12ה הקב"ה דין בקדושתו מתיירא ושועלה ומתהלל.
ולכימרה קשה סובא לפי זה הטפך הכתוב "אל ישראל ועש תתן עוז
לקגר' הוא צתן בזה הלא אדרבא על ירי זה שערמה דין
ותעצומתי

תמת

וקברי
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בצחקים ח"ו עלידי זה רפוידי עםבני ישראל ונחלש רעתם מההסתר
פנים הלז ואיל להם עת ותעצומות על ירי זה .אך יובל על פי מה
ששמעתי בשם הרב רלקדוש מו"היצחקאייזיקמוידיטשובזי"עואביו
הרב הקרוש מו"ה ישכר בערישזי"עכיבימינעוריו (של הרב הקדוש
מהך"'א הנ"ל) וגםאחרי פטירת רבם הרב הקדוש המפורסם מהר"צזי"ע
(בעל עשרת צבי) שמה נתארו הוא ואביו הנ'ץעניים גדולים המהובני
ביתם ויון בחצי הלילה קמו לעבודת הבורא יתברך שמו לתיקון חצות
ולימודם בנגלה ובנסתר עד הבוקר ואח"כ אחרי תפלת שחרית לא היה
להם לנשותיהם אפילו פ"א לבשל בשבילם מעש מרק (גרי"ץ) לסעודת
שחרית שאל אחדמהצדיקים הנ"ל (כמדומניהבןלאביו הנ"ל) הנה אמרו
חו'ע נתגעה דף י"ב ע"בן כל העוסק בתורהבלילה הקב"ה מושךעליו הוט
של חסד ביום ואיה אפוא הוא החוש של חסד ביום כשעסקן בתורה
בלילה מחצותואילךואין לנו אפילו מעש פת שחרית או מרק הנ"ל וגם
לא לב"בולהילדים לברותלמו .והשיבואביו .זהו החוש של חסד שנמשך
עליו שגם באופן כזה לאימוש רגלו ולאיסיד לבבוונותניםלו התחזקות
רב שאף עלפיכן גם בלילה שלאחריו וגם להלאה יקום נחצות לתורה
ועבודהויעמודעל המשמרבלי הדףסיתמהעכד"ה .ובזהי"ל מה שאמרו
חז"ל כנ"ל אם ששהדין ח"ו בצדיקים תהו שאמר הכתוב "אל ישראל
ושא נותן עוז ותעצומות לעם" (שעם כל זה יתואק לבם לה' ולא יפלו
מאחוריו חהו העוז ותעצושת שנותן להם שיאמרו על כל זה) בדוך
אלקים .ויברכו שמו ויתחזקו באמונתו ועבודתו להלאה .ומזדנו השם
יתברך בחסדים גלוים ושיתקדש נום שמיםעלינו במהרהבימינו אמן:

איך אלדישמע שאולוהרגני .ויאמר ה' עגלת
מה .ויאמר שמ*
בקר תקחבידךוגר נשסואל א' ט"מ.ידועהקושיא דהלא
שלווני מצוהאינן נתוקין ואם טלא דקב"ה איך נתחרא משאול ואמנם
הוא כמו שאמרו וחדל ופסחים דף ח' ע"ש היכא לשכיחהיזיקא טרגי כמו
שתירץ 0שז 5ון'צההע אמנםעדיין יפלא גם אםהיוצריכין נס להנצל
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תמס

יק שעלהרוב שכיחהיזיקא מכל מקוםאיך לא מסר נפשו שמואלהנביא

(שאמדו חזק [תענית רף ה' ע"בן שקול שמואל כנגר משה ואהרן) לשמוע
בקולציווי ה' ולילך מיד ולא יירא ולא יחת מכל .וכמו שעשה פנחס
בן אלעזר הכהן שהלך כנגר זמרי הגם שהיה שכיח השיקא ביותר והרבה
נסים נעורה לו שניצלכיון שהלך לתוך אהלו וכו' כו' כמו שאמדו חז"ל
[סנהררין רף פ"ב ע"ב ובסר"ר פ"כן ומדוע לא עשה שמואל ככה .אולם
החילוק "ע רהתם בפנחס נגר זמרי ללחום נגד רשע וחוטא כזה היה
צריך להיות בממירות נפש על כן לא השגיח כ %והלך במסירות נפש
גם במקום סכנה שהיה כמעט ברי הציקו מה שאין כן נגר שאול המלך
שדרשו חז"ל [יומא רף כ"כ ע"ב]כי שאול המלך כבן שנהסילא טעם טעם
חטא ונגד צדיק וקדוש כזה לא חפץ שמואל הנביא למהר כל כך להיותו
שליח להשפילו ולהורידו על כן שאל מהשם יתברך עור בטענות יען
דשכיח היזיקאאיך אלך (היינואיך ובאיזה אופן נלך) אם במסירות נפש
בגלוי .ואם כן הוא רצון הבורא יתברך שמו בודאי לא ימנע את עצמו
אפילו שעה אחת וכן היה שכיון אל האמת שרצונו יתברך שמו לא היה
אז ללחום כנגר שאול המלך בגלוי רק בתחבולה בסתר בתחלהוכן גזרה
אז חכמתו בעומק תבונתו יתברך שמו ויתעלה ואמר עגלת בקר תקח
בידךהיינולילך בתחבולה בתחלה עד עת בא דברו לצאת בפרהסיא מה
שאיןכן בפנחס שהלך נגרזמרי דאמדינן בזה קנאים~געיןבו.צריכין
מסירות נפש להעבידם ולאבדם ולרשעים כאלו מחטטו הישד ומחריבי
עולםכנודע .עלכן לא השגיחעל מאומהוהלךבמהומה .להמםהלאבדם.
כןיהיה ה' עמנו במהרהבימינו אמן[ :שוב הראוני עור בזוה"ק (פ'ויגש
ר"ט ע"א) תי' ע"ז שאמר שמואל הנביא איך אילך וגומר דלף בעא
לאפרוחי למארי במקום נזקאכי כן ררך הצדיקים)

סט.

בירושלמי נסטה פ"ע ה"ד) עה'ע אברים כ"ז] ארור אשר לא
יקים את דברי התורה הזאתוכייש תורה נופלת
וכר ,ר"שבן הלבתא אומדזה הב"ר שלמטן ר אחא בשםרביתנחום

וכי

תג

דינרי
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נ"רחייא למדולימד ושמר ועשהוהיתהספיקה(היינוסיפק)בידולהחזיק
ולאהחזיקהריזה בכלל ארור עכל"העיי"ש ובקרבן עדה והנהזהו מובא
מדברי הירושלמי ברמג"ן נפרשת כי תבא] עה"כ הנזכר .ומבואר בפירוש
מכאן תוכחת מגולה לאותן רועי אליל הכזבנים ומטעיםבני ישראל .או
המה רק (עכ"פ)אויליםועצלים .בהיותם ממונים על הצבור .רב שרבי.
ואומרים (ותולין זה בבוקי סריקי לומר בשם צדיק אחד .ואסור להאמין
שיצא כזה מפיו ח"ו) מה אני אוכיח את אנשים (שנתמנו עליהם או
המסתופפים בצלם) הלא ממילא אין בידינו לתקן את העולם ולמה זה
אבטל מתורתי ועבודתי (ובפרט טבילתו במקוה כמו בר אווזאעוף המים
לא ינוח ולא ישקוט .טובל ושרץ בידו) ובקרבו ישים ארבו כונת יצרו
הרע (אם רב הוא) כדי שיאהבוהו בני קהלתו ויתנו לו מתנות ומשחה
נכהוכות דף ק"ג ע"כ] דמי צורבא
ושלום עלי נפשו וכמו שאמרו
'
ז
ח
ישום דמעתי טפי ,אלא משום דלא
מרבנן דמרחמן ליה בני מתא לאו מ
מוכח להו במילי דשמיא( .ואם רבי הוא) כדי שיחגו לו הרבה פדיונות
ממון רב מהבאיםאליו מחללי שבת קודשומגולחיזקן בתערועבריינים
הדומהלהן .אך לאשר יפשטו טלפיםויאמרוכי בשביל תורה עושיםכדי
שלא יבטל אותן התוכחה ומלחמת ה' מתורה ועבודה (אשר הוא באמת
עבדה קשה במסירות נפש בדור החשוך הלז בגודל החציפות של דנךעת
ומפלגות השונות) הרי דברי הירושלמי אלו (שמביא הרמב"ן זה כמו
לפסקא דהלכה כנזכד) מכהעל קדקדן באמרו בפירוש אפילו למדולימד
שמר ועשהוהיהבידו סיפוקלדוזזיק את רבדי התודה(היינו לטונותביר
הפורצים בכל מה דאפשד נגדם ולהרים דגל הדת ח~ה"ק ולא דוקא מלך
אלאוריפטובית דק בכלעיר כמבואר שםבקרבן עדה) הלא הקיםוהחזיק
(כנ"ל) הרי זה בכלל אדור (ר"ל) אםכן מה יש להם עוד צדקה (לרועי
הס"אהנ'י) לזעוק עוד אל המלך מלכו של עולם יתברך שמו אחדיכי
אינם עוד כנ"ל בכלל ישראל הכשרים כבדכה .רק המה בכלל ארור .ה'
ישמרנו מעונשאדילהה .ועלזהידוו כל הדשם אםאולי לאיצאנו אנחנו
גם חובתידי תוכהה והחנקת דגל התורה ה' הטוב יכפר ויתמרנו מעתדי
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תנא

והלאה להקים כראויויחולועלינו ברכות הכתובות בתורהולענין הנזכר
עיק מ"ש בחיבורנו דברי תורה [כה"ק אות נ"ז ק'] ומה"ת [אות ט"ו .ק"ד.
ק"ת ועוד בחיבורנו בעה"י:

ע.

אמנם עוד שםבירושלמי ר'ירמיה בשם ר'חיי' בר בא לא למד
ולא לימד הלא שמר ולא עשה ולא היתה ספיקה בידו
להחזיק והחזיק הרי זה בכלל בדוך עכ"ל הירושלמי .ופירש הקרבן העדה
לא היתה סיפוק בידו להחזיק לומדי תורה והחזיק יותר מכדי יכולתו
עכ"ל והרי זה חיזוק ויסוד גדול להמחזיקים בישיבות ותלמידי חכמים
העוסקים בתורה בדרך הפלא כזה שאפילו לא למד ולא שמר ועשההיינו
גם "לא שמד" שעובר עבירות ר"ל אם נתן יותר מכרי יכולתו להחזיק
התודה הרי זה בכלל בדוך .וכן נראה שם מהמשך רבדי הירושלמי שם
בסמוך ר' ירמיה בשם ר' חייה עתיד הקב"ה לעשות צל לבעלי מצות
בצילה של בעלי תודה מ"טכי נקהלת ז'] בצל החכמה בצל הכקץ ואומד
ומשלי ג'קעץהיים הוא למחזיקים בה (וכמ"ש בפנ"מ) ומשמעדמיירי בזה
לעיל בסמוך כנזכר מהעשירים המחזיקים ללומדי תורה ואותן שנותנים
יותר מכפי יכולתן .אמנם הוא פלא כי בשלמא לא למד ולא לימד
(ממילא .כיק שאינו יכול ומבין גם ללמוד בעצמו) ניחא העל זה אמד
להלן בצל החכמה בצל הכסף .וגם לא עשההיינו מצות עשהיש לדחוק
גםכןכיון שועט עם דארץ ולא מן הארץ ושידואינויודע איךליזהר
במצות אבל מ"ש "לא שמר" היינו לא תעשה נמצא גם בהיותו עובר
על התורה (בקום ועשה) על לא תעשה חורי כ' בספרים ברמז במ"ש
בשופר [ד"ה כ"ז ע"ב]ציפן והב במקום הנחת פהפסול .כי הנחת פה הוא
תורה ותפלה שצריך בפיר ואם לא עשה כן הלא התפלל בפיו כלל רק
ציפן זהב (שנתןזהובים לנדבה) במקום הנחת פה וכנ"ל) הרי זה פסול.
וגם לפי המבואר בש"ע יו"ד [סימן ת"ד סעיף ב'] דאין מקבלין צדקה מן
המומר ובית דלל חילק בזהבידווילמיבין אם ועא עובר ולא שמר דק
איזו מצות  %לא שמר לגמרי כמו שנראה בפשטות הדברים שהוא לא

תגב
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שמד כלום (דק שעושה צדקה בהרחבה ויותר מכפי כחו) ואם כל באינו
שומד כלוםהוי כמומר לכל התודה ואיך יקבלו ממנו .ובעל כרחו לומד
כרבדי המבי"ס (ומובא בש"ך שם) דמותד לקבל גם מל המומר וכל זה
דוחק גדול ולאוקמיה רק כדעת המבי"סז'י.
והיה נראה לפרש כונת הירושלמי דלא למד ולא לימד ולאהיהסיפוק
בידו להחזיק והחזיק דלאו דוקא בנתינת צדקה מכיסומיידי אלא
שעסק בצרכי צבור במס"נ יותר מכפי כחוהיינו שנוסע מביתו ומעונו
ומטריח ומדלג ומשתדל בעד הקמת דת תוה"ק בישראל ולבטל הגזירות
בזהוכיוצא .וכיון שהוא עוסק בצדכי צבוד פסקינן רפטורמן התודהומן
התפלה ע"כ שפיד הלשון דלא למר ולא לימד ולא עשה אפילו שיודע
ללמוד והוא מבטל בשביל זה וגם אינו עח~הכיון שהותר לו לבטל מן
התפילין ומן התפלה אך הלשון "לא שמר" עדיין קשה הגם שיכתכם
לתרץדמיידי במקום סכנת נפשות להצלת ישראל שעוסק בזה הך שתדלן
דמיידי בזהבידהילמידהתידואפילולחלל שבת .וגםכמודפסקינן בש"ע
או"ח הלכות שבת (סימז ש"ו סעיף י"ר]דמישפילחולושהוציאו בתו בשבת
להשתמד ר"ל לאמונתם מצוה ליצע אפילו בשבת ואי לא בעיכייפינן
ליה עיי"ש בט"ז ומג"א עכ"פ יארע כן כ"פ בגלותנו בעוה"ד והצריכים
להציל דבים מגזירת שמד דמותד ומצוה לתלל שבת אך הוא דוחק קצת
למנקמיה דוקא בכה"ג דזהו "לא שמד" בדשות התודהכיון דמותד לבלל
תפילין ותפלה וגם שלא לשמוד את השבת כנ"ל וי"ל אולי מטעם זה
לא הביא הדמב"ן בפי' התורה כנ"ל הך מימרא דד' ירמיה בסום ר' בא
כדי שלא ללמוד ממנו קולא גדולהכנ"ל .והביא דק הך דד"שבן חלפתא
כנ"ל שהוא שהדה גדולה להב"ד של מטה למחותביד שדצי גדרועוברי
עבירה כנ"ל.
והנה מדבף הירושלמי אלו הך רד'ידמיה בר בא הנזכרצ'"צ לם9רה
מש"ס יומא (דף פ"ז ע"א] והוא קוד ממשנה ושלימה באבות (ב"ה
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משנה חח] כל המזכה את הרביםאין חטא בא עלידו .ונמצאלפי דברי
הירושלמי הנ'ע דהוא מחזיקידי לומדי תורה והוא מזכה את הדבים ואם
כןאיךיתבןשיהיה הוא בעצמו לא שמר כנ"ל החנו חוטאועובדעבירות
הא אין חטא בא על ידו ואין לומד דפליגי בזה הבבלי וירושלמי דהא
הוא במתני' באבות ועל משנה לא יוכלו לחלוק האמוראים לא בבבלי
דלא עשה ולא שמר
ולאבירושלמי .ועל כרחך לומרכפיפירושינו
י
'
נ
ה
היינו שביטל המצות או חילל שבת בשביל החזקת הדת ולהציל רבים
ולפי זהאינו חטא כללכיון שבהיתר עשה ושפירי'עאין הטא בא על
ידו .ב) י"ל רכונת הידרילמי דלא שמר שהיה עבריין מקודם שעשה
הטובות להכללוהחזיקללומדי תורה או לדת תוה"קיותר מכפי כחו אבל
אח'ע שנה תשה כנ'ע שוב אין חטא בא על ידו מכאן והלאה זוכה
בשביל כחיכה את הרבים שישוב הוא בעצמו תשובה כראוי ולא יזדקר
לפניו חטאועון ואשמעינן רק ר'ירמיה בד בא דגם על העונות שעשה
מקודם שלא שמר הגם שהראשונות לאתיקן עודנה כ %מכל מקום הוא
בכלל ברוךכית שעושה לטובת הכ %והחזקת התורהכב'ע.

אמנם בהך מתנ" גופא רכל המזכה את הרביםאין הטא בא עלידו.
אל יפלא לכאורהכיון דלא פירשו אם והא מזכה תמיד לרבים
לכל הכלל או גםליחידים בכמה פעמים והמהבצירוף נקראו רביםוכית
המתמו במתנ" בודאי גם בכה"ג נקרא מזכה את ושבים .אם כן יוכלו
בנ"א לתבנה אחרי כי עינים רואות בדחנים או קצת דרשנים אשר

במאמריהםעוררו לבב החתניםוהכלות אוהשומעים לשוב בתשובה באותו
זמן עכ"פ בבכי ודמעות שליש ואםכן המה בכללמזכי את הרבים ולמה
הס בעצמם (מהבדחנים) רובם ככולם קלי הדעתאין בהם מתום והרבה
חסמים באים על ידיהם גם בזדת .אמנם ש קשהמידי תראהכי חע
דק מי שרוצה בעצם הדבר לזכות את הרבים עד שגם לעצמו נחשב
לזכות לעבוד את ה' מה שאין כן אלו שהם רק שכיר באבהיכרו למען
בצע כקן ואיש לזכות לעצמו אשר ירצה לעבוד את ה /וכעין האי

תנד
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דאמרינןבגיטין[ין י"ג ע"א]לעניןאיזוזכות הוא לעבדוכו' דמה שמתירו
בבת חורין איט לו זכות לרצונו מ"ט עבדא בהפקירא ניחא ליה זילא
ליה שכיחא ליה אםכן הכינמיכיון דזה העבדות השם יתברך ולהשמר
מעבירהאינו זכות הוא להנ"ל שירצה לזכות בו ע"כ לאשיין ההבטחה
כל דכדכה את הרבים (שיזכה הוא בעצמו עלידי זה שיקויים)אין חטא
באלידו.
לגם לא תקשי כלל מש"ס תענית[ין כ"כ ע"א] סא"ל אליהו הנביא לד'
בדוקא חוזאה על האי זנדוקא (פירש"י שומד בית האסורים) דהוא
בן עולם הבא ורץ אחריו ונודע לו מעשיו דהיכא דקחזי בת ישראל
שנשבית מסד נפשיה עד שמצילהוכן כ'ש בפעולותיו דמצילן מן החטא
את השבויים חטא בעצמו לא דמי ליה חוטא דציצית ואם כן מדוע
כשזיכה את הדבים כל כך לא הלך בעצמו בציצית זה אינו קושיא דכא
ציצית איש חטא כשאיש הולך בבגד של ד' כנפותהמחוייב זולתבעידן

ריתחאמענשינןאפילו אעשה שלא הביא עצמו בזהלידיחיובכדאמדינן
[מנחות דף מ"ג ע"א] רא"ל מלאכא לד' קטינא וכו'(ועיין ברבדי אאמו"ר
זי"ע בספר תפארת בנים עה"ת ומלעדים [כלקוטי אמרים] עה"כאשיי
משכיל אל דלביום רעה ימלטהו ה') וגם במה שהלך בממאניאוכמי והא
כדאמרינן שם שהשיבלועיילנאונפיקנאבינינכריםכיהיכש דלאלידעו
דיהודאה אנאכיהווגזריגזידתא מודעתא להו לרבנןובעורחמיומבטלי
לגזירתייוןעיי"ש בגמראולפיזהד"א מוכרהבע"כ להצלת יתשאללזכות
את הרביםכי זולת זההיומכירים בו שדוש ממדי הלא היהיכול לדביל
ולזכות כנ"ל ולא קשה מעץ .וזה פשוט:

עא.

בש"ש מנחות [דף כ"א ע"א] לכדתניא במלחיכול חצונוצ ת"ל
תמלח וכו' אלא אמד רבא (בפירוש הבההתא) יכול
תבונה"ו מאי תבונהו אמר רב אשי יכול יתן בו טעם כבינ"ה (ועיפוש
בגירסת הש"ס דפוסווילסס בשם הערוך על וצליה בפירושהדביים שם
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תנונ"ה כלומד כל דצן מלח עד כדי להבין שיש בו טעם מלח עכ"ל)
ת"ל תמלח כיצד הוא עושה מביא האבד ועתן עליו מלח וחוזר והופכו
ונותן עליו מלםומדיהו עכ'ע הגמרא .ומובן לכל גי הדברים עדיין
צריכין טעםותבלין גם לכל הגירסות מהו נבןבינ"ה ותבונ"ה נקט בזה
ומה זה פ" מ"ש להבאן שיש בו טעם מלח ומהו שייך הבנה ברבד
הדגשיי אשד חיך אוכל יטעום לו ואשד גם הבהמה תדגיש בכמו אלו
אםכיאין להבינה ושכל) אלאודאי צווח ואומד דרשוני ,וברמזפנימית
הענין נדאהלי בעה"י עלפי הנודע בכתבי האדישך בפרשת הקרבנו"ת
כי תקריב לריח ניתוח לה' שמעלים העולמות עד האין סוף יתברך
ויתעלה .וגם נודע בכונת האכילה לשום הלה"ם במל"ח כדי להמתיק
הבבודות של המל"חוגם תדעלכלבאישערי החכמהכי המתקתהגבודות
הוא רק בשורשןכשמעליןאותן .וזהוי"ל מ"ש התה"קנפריא כ' "ג] ולא
תשבית מלח בדית אלקיך מעל מנחתך כדי להעלות הגבודות כנ"ל
לשורשן ולהעלותןועלידי זה יבא שפע דב משודעע וז"שיכול תבונה"ו
יתן בו טעם כבינ"ה או כגירסת הערוך תבונ"ה נוזות הכל חד בשורשן
בינ"ה ותבע"ה לגבי זהכי מהםדינין מתערין כנודע שהיה קס"ד אשד
ם וכמו שכ' שיבין מעט שיש בו מלח
די מבחינת הדינים שמתעדיןני
היזנו מקצת ושלא יצרף דק מקצת תל דדן מהדינים להעלותן בהקרבן
לה') ת"ל תמלח כיצר הוא עושה מביא ושבד תותן עליו מלח וחו"ד
ודופכונהיינו בשני הצדדים ולגוץ כי גם בקוימין יש מעורב דינים
קצתכיאי אפשרזה בלאזהכידועליודעיחן תן לאלבד מצדהאחוריים
[כביכול] אלא גם מהי"א עמודא דאמצעיתא מלפנים כיק שהוא כלול
מתרווייהו חו"ג ע"כ צדיךלדלילותן מכל צד הדינים שבו) ונותן עליו
מלח וכנ"ל) ומעלהו ולקרבן עד הא"ס ב"ה ובעם כנ"ל)ע"כ נאמד
בתורה כמה פעמים בקרבנות לחרם אשה היים כונת לח'ט דמבואד
בכונת האכילה להאריז'ע%נךנ9ויישמ המל"חשתינת לתם להיחגכיל"א
ערכאהחיתלדיחניוקח כי מנהתבנוהישועה לתכליתהבעדף'י .ודה"י
ראשי הרמיאח:

לי

לי

ליה

תנו

עב.
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אל תאמד מה היה שהימים הראשוניםהיו טובים מאלהכי לא
מחכמה ששקת עלזה( .קהלת ז' "] הנהיפלא לכאורה מאוד
דהרי זה סותר לרבדי הש"ס ושבה רף ק-ב ע"ה) אם ראשונים כמלאכים
אנו כבני אדם גשם ראשונים כבני ארם אם כחמורים .נתעו מ"ש בר"ת
ח"ה אות ע"ס].והריזה מפורש רדודות הראשוניםשובים מאלו ,אולם"ע
שפיד מכות לשון דבתוב אל תאמר מה היה "שהימים הראשונים"טובים
מאלוומיירי דק מעתים וימים ולא מצריקים וחכמים ,והיינוכי באמת
חץ טובת העת והצלחתה אם נעשה בה רצון השם יתברך ומצותו וזהו
העיקד דקעלידינסיונותועלידיזהבאיםבידורהנצוצותכראוילרצונו
יתברך שמו .ומובן וידוע כי בדודות האחרונים הוא הסתר פנים גדול
בעוה"רואףעלפיכןעומדיםבנסיון ושומרים תודתה'ומצותיו במסידת
נפש ממש וזהו רצת השם יתברך ונחת דוח לפניו כמו שפירשתי כבד
(כספרי חיים ושלום פרשת נח] 17ל המד"ר וידח ה' 4ען ריח הניחוח שנסתכל
בדודו של שמד הוא הדוד (הידוע) האחרון אשד הנסיון גדול ביותר
כמבהער בסוף שטה וכתובות ובפרק חלק מהשיהיה קודם ביאת המאבח
במהרהביטינוובגזירת שמד והתגברות המינות דקל בלבותבני אדם אם
יעמדובנסיתזהו הנחתדוח (כביכול)וירחה' אתריחהניחוחוזהו טובות
העתים וימים ע"כ אל תאמד שהימים הראשונים (שהיו מלאים חכמים
ועפרים וצדיקים ותזת ה' נפרץ) היו טובים מאלה וזה איעכיון שלא
היה 4הנסיק מצד וש"א כנ"ל) מהשאיןכן בש"ס שבת שםמיירילענין
בני אדם במעלתןכי אם היו הראשונים כמלאכ"'ם בזה לא שייך לומד
שעלידי זההיו העתים אז טוביםיותר לנחת רוחלפניו יתברך זה איע
דאם היו כמלאכי"ם הלא למלאבי"ם לא רצה יתברך שמו ליחן התורה
והיינו טשום שאין להםנסית כלל כדאמרינן נשבת דף פ"ח ע"ב] שהשיבו
להם תשובה למלאכים במה שרצו לקנךדיבורה כלום יצרצר יש ביניכם
מו"מ יש ביניכם למצרים ירדתם ונץ' ואדרבא עלידי זה הימים האלו
שם אם הר)8הנים
(בנסיונות) טובים יותר כנ'"ל ונע מ'ש בשבת
כבני אדם(הייעבני דעת למזת ולבוסר בטוב) אעכחמורי"ם(משיקלש
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בחומריות יותר ואםכן הנסית גדול אצלם יותר מהראשונים כנ"ל) ולא
כחמורו של דפב"י (שידעה להבחין מאומה לפרוש מאוכל שאינו מעושר
מה שאיןכן אנחנו בחומר הגשמיי והסתרפנים כנ"ל)והנסיון גרוליותר
כיהבדוריםמהנצוצות בעצמותם הםלפיערךהנסיונות אשר המהגרולים
כעת הרבה מאוד אבל החכמים בגודל נשמתם וקדושתם .היו אז גרולים
יותר בדורות הראשונים והכל אתי שפיר ונכון בעה"י .וכדברים האלו
תמצא במקוד קרה 2טהרת לשת רבינו מהרח"ו זי"ע בשער הגלגלכם
[שעו ח' משמונה שערים רף ס"כ ע"ב מדפוס ירושלים שנת תרכ"ג] וז"ל פ'ש
שאלתי למורי ז"ל [הוא האר"י הקדוש]איך היה אומדלי שנפשי היתה
כל כך מעולה כנ"ל והרי הקטן שבדודות הראשונים היה צדיק וחסיד
שאיןאני מגיע לעקבו ,ואמדלי דע לךכיאין גדולת הנפש תלויהנפי
מעשה האדם רק כפי הזמן וטרורדיואכי מעשה קטן מאוד ברור הזה
שקול בכמה מצות גרולות שבדורות אחרים כי ברורות אלו הקליפה
גוברת מאוד מאוד לאין קץ מה שאין כן ברודות ראשונים וכו' עכל"ה
עיי'ש הדי מפורש באד היטב כדברינו הנ"ל כי ברורות האלו מפני
התגברות הקליפה מאוד מאור ע"כ הנסית גדול וגם מעשה קטן שקול
יותר לזכות ולטובה כנ"ל.

עווא בזה אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלהכי
לא מהכמה עשקת עלזה .היינו מהכמ"ה (דייקא)על דרך ונאמדו

כולם בחכמ"ה אתבדוד"יוכיון שהברודי"ם הםלפי ערך הנסיונות וכנ"ל
על כן שפיד מובןכי בבחינת חכמ"ה שהוא הברודי"ם אז הימים האלו
טוביםיותר מהראשוניםלפי ערך הנסיונות המה הברודי"ם לטובהוכנ"ל:

 .בכלה שכתבנו בעולת תמיד [כהתפס רף ט"ו ע"א] ע"דר,ן"י
עג
מה שכתב עה~ו בערוך לנר
בסוכה [רף מ"א ע"א]
שםישלקידר שפיר 8הף ממ"ש במתנ" דאבות [ס"ה משנה כ"ד] כהי רצת

י

מלפניך ה"א ואלקי אבותינו וחיכנה בית המקדש במהרהבימ"ש דמשמע

תגח
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שיננה על ידי בני אדם וכן הוא הנוסחא "שיבנה" בית המקדש בכל
הסידורים המדוייקים (אחדי ברייתא דר' ישמעאל) אמנם במשניות שם
הגירסא יהי רצון מלפניך ה"א "שתבנה" עירך במהרה בימינווהיינו
"שתבנה" הקב"ה בעצמו כביכול וכמ"ש ובנה ירושלם ועיין בשערי
תשובה (ס" מ"ח] בשם הבדכ"י די"ל שתבנה בית המקדשכי הביתיהיה
מעשי ידי יוצר בראשית יתברך שמו כמ"ש (שמות ט"ו י"ז] מקדש ה'
כוננוידיך ובשע"ת כתבעלזה.ואינו מוכרח.ועייןבתוי"ט פ"ב דמעש"נ
בשםהירושלמי וגם מלת שיבנה אפשר לפרש"שבידי שמים" עכ"ל ומ"ש
בתויו"ט בטום הירושלמי אי משום הא לא אדיא לומר שיבנה כמו
שביארנו בעולת תמיד הנ'ע(ין ר בהנדפם]כי הבבלי שלנו לא ס"ל כן
ואין הלכה כירושלמי לגבי בבלי עיי"ש אך מ"ש בי גם "שיבנה" יש
לפרש שיבנה הקב"ה כן הוא באמת והוא פי' אחד עם נוסח שתבנה
היינו בלשון נוכח להקב"היהירצון מלפניך (בבקורה) שתבנה כנ"להיינו
הקב"ה בעצמו וכן לשון שיבנה היינו "שיבנה הוא בקשה להקב"ה
(כביכול) בלשון "נסתר" שיבנה הקב"ה כביכול את בית המקדש נמהרה
בימינו וגם בנוסח הנהוג בנקודותשזבנה גםכןי"להיינו שיבנה בית
המקדש עלידי הקב"ה בכבודו ובעצמוומלפניויתברך שמו אנו מבקשים
(גלשון נסתר כנ"ל) על ככה ע"כ אין לשבש נוסחת הסידורים כנ"ל.
ופשוט דהך דכתוב במשניות הנוסח שתבנהכיון שהוא בלא נקודות ע"כ
ניקודויהי רצון כלתבנה כנ"ל:

עד.

(מה שאמרתי בפתיחת לימוד השיעור בימות החורף) .וכה דוך מלכנו
אמד (תהלים ק-ט ס"א] חבלי רשעים עודני תודתך לא שכחתי.
ולכאורה צדיך זה ביאור דהנה כל אלו הפסוקים בתמניא אפי שהם
מדברים בשבח התודההקדוחיה כפשוטןואיך הוא (דוד המלך ע"ה) עוסק
בה יומם ויקלח ומוסר נפשו עליה באהבכם אותה ומ"ש איך הוא עוסק
בה וקם בחצותלילהוכיוצא גם בזה לא ידבד בשבח עצמוח"ו דקלמען
מ"ש
ילמדו ממנו וכן יעשו בלימוד התורה ובאהבתה תמיד ישגו.

ע'י
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הבלי רשעים עודני תורתר לא שכחתי אין לו פירוש וקישור הדברים
ראם היה אומר חבלי רשעים עורני (ואף עלפי כן) תורתר לא נטשתי
או לא שבתי (היינו לא עזבתי מלימודי גם בדוב החבלים והצרות של
הרשעים אשר עשו לי) אז מובן פירוש הכתוב אבל באמרו תורתך "לא
שכהת"י" .הרינודעלכלכי ברוב רדיפותוצער ועגמת נפש בע"כ נחלש
י אמרו חז'ע במדרש [קה"ר פ"ב
כה הזכרון ונתגבר השכהה ר"ל [והגםכ
ט'ן עה"כ [קהלת ב' ט') אף חכמתי עמדה לי תורה שלמדתי בהי הוא
עמדהלי כבר עמדנו על זה בהי' דברי תודה [אה"ק אות ס"ק עיי"ש על
כל פנים גם משם לא משמע שיהיה בזכרונו נקבעה תורה שלמד קודם
שהגיעהו האף והיסורים ר"לכי זהו מוטבע בטבע ח97ר דאגות וטירדות
וחבלים מחלישים כה הזכרון כנ"ל] ואם כונת דגולך דודכי כה זכרונו
בטבעו הוא חזק כל כך עד שגם בכל ההבלים "תורתך לא שכחת"' אם
כן הרי זה ח"ו כהתפארות במוחו וחלילה לומר כזה הלא המלך שלמה
זך ולאפיךואיךיעבור המלך החסיד דוד
בט אמר [משלי כ"ז ב'ן
ב
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משיח ה' על ככה ב
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ר
ב
ואנכי
תולעת וגו' ול"ש בזה לומר כנ"לשיציר ררכיו כדי ללמוד ממנו דהא
מהיעשו אנשים אחריםשאין להםזכרון ומוח חזק כמותו (דהא לאכתיב
תורתך לא נטשתי וכו' כנ"ל)וי"ל כשנקרים מאמר חז"ל בפסחים[יף מ
ע"ב]לעילםיעסוק אדם בתורה ומצותקיעלפי שלא לשמהוכו' והקשו
דדא אמדינן בברכות[יף י"ר ע"א] כל העוסק בתורה עלא לשמה
ול
יו שלא נבראותירצו דזהו רק שכונתו לקנטרחביריוובנסחיםסיירי
תח
בו
נ
ומעסוק כדי שיכבדוהוהביריו וכן הוא דברי התום' בברכות שם ובכמה
דוכתי .וכבר כ' בספרים ותמהו שלא זכינו להבין דברי רבותינו בקלי
החאג' ז"לכי היתכן לומר עתרו צית רז"ל לעסוק בתורהכדישיכבדתם
הביציו וכבר תירצו כל אחד לדדכו בקודש וגםאנןבענינכן.

י*

אולם יץ עתה עוד בררך א'כי יש בזה שלשה חלוקות .א) הלומד
כדי לקנטר חביריו זום בודאי מדהר"מ; בעתר ונקרא עה~א

תם

דברי מהדוראתליתאייצורות

לשמה אשד נוח לו שלא נברא כמ"ש בברכות וכמ"ש התוש כנזכר.
מי שלומד מאהבתו את לימוד התודה התכל הנחמד אשד בה ובאהבתה
ישגה תמיד ויתענג מזה .ג) הלומד לשמה כדי לקים רצון השם יתברך
באמת הלאוקמא שכינתא מעפדא לשם ה' שהוא נוטריקין לשמ"ההיינו
ה' תתאה להקימה מגלות השכינה כביכול כנודע בזוה"ק וזהו בודאי
תכלית השלימות .ומ"ש בפסחים לעולם יעסוק אדם אפילו שלא לשמה
היינו הכונה לחלוקה ב' הנ"ע וקדאוהו "שלא לשמה"כיון שאינו לקיים
רצון ה' באמת לתכלית דושלימות של חלוקה ג) המעולה .אך הוא לומד
בשביל אהבת התודה ומתיקות השכל ונחמדיעניניה אף עלפיכן שפיד
אמרו חז'ע כתלמוד גם באופן חלוקה ב) דכית שאם ילמוד כזה עלידי
אהבת התודה המאוד שבהיחזירו למוטב וטוב הגמוד ללמוד לשמה ממש
כראוי שלא לשם תענוג הדוחני אשר יאהב אותה דק לקים דצון השם
יתברך לבד (כנ"ל חלוקה ג) וזהו שאמדו חז"ל בזוה"ק [ח"א קל"ח ע"א]
המלמלא הוא (היצה"ר) ליכא חדוותא דשמעתתאהיינו חלוקה ב) חדוותא
דשמעתתא באהבתו אותה ועל ידי זה יבא לשמה בחלוקה ג) המעולה
למעלה .וז"ש בפסחים לעולם יעסוק (דייקא) הינו לעסוק ברבדי תודה
כמ"ש בט"ז או"ח תימן ס"זן לפלפל ולסלסל וזהו אי אפשרי בלתי אהבת
התורה בעצמותה ובחכמתה עלידי זה יעמיק בה בשכלו ויחדש דברים
בתרעא זעירא
בעסקו בה במוחו בכל כחו וראשו יכנוס בה
(ועיין בדברני
הקדמת שו"ת מנח"א ח"א] וזה שאמד הכתוב [תהלם קרט כ"ז] בחקותיך
אשתעשע (הינו להשתעשע ולפלפל ולסלסלהבלידי זה הואסימן שהוא
אוהב עצם הלימוד תורה ובאהבת הרבר זהו יורשם במוחו כנודע בטבע
בני אדם ע"כ ישאר בזכרונו וזהו) לא אושכח דבריך (שישמד נדשס
בזכרות ולא ישכחם) וז"ש חבלי רשעים נדדני (אף עלפי כן) תודתך
לא שכחתי (שנשמד רשום בזכרוני יזע שיוד לי עכ"פ אהבת התורה
כחלוקה ב) הנזכר) זהו הגיד דוד מלכת מרוב ענוותנותו וחשבכי עכ"פ
הוא בכלל לעולם יזדעק אדם שלא לשמה כנ"ל מפני אהבת התורה
ובאהבתה ישגה ע"כ וצא רשום בזכדונו גם בכל צדותע שעברועליו
ב)
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חבלי רשעים כנזכר (וכמ"ש הנביא [ישעיה מ"ט ט"ח התשכח אשה עולה
סרתם בן בטנהכי ברוב אהבת"ה לבנה לא תשכחה"ו גם בכל אופן
שיהיה) והגיד זה דוד מלכנו כדי ללמד לאחרים שיעסקו עכ"פ מפני
אהבת התורה בכלעידן צרדן ובכלהנסיונות שיעברועליהםועלידיזה
יגיעו ללמוד אח'צ לשמה דגסור במעלה העליונה כנ"ל ואתי שפיד.

דסם"וט בברכות דהלוסד שלא לשמה "נוח לו שלא נברא" עלפי
מה שאמרוחז'עמיויכין רף י"ג ענבן דנמנו וגמדו נוהלו לאדם
שלא נבראיותר כשנבראוידועמדברי המהדש"א שםהיים "שמנו" הא"ע
ול"ת וראוכי הל"ת מרוביםוהוי קרוב להפסד ורחוק משבד המ"ע שהם
(מנחות רף ק"יע"א כלהעוסק בתורת
מועטים .אמנם דהנהאמרו
י
'
ז
ח
עולה כאלו הקריב עולה ואםכן הלימוד תורה משליםלמנין המ"ע כאלו
עשתן דובה פעמם להם"ע מה שאין כן להלא תעשה אינו מוסיף אם
עוסק בהלכותעריות או שאראיסורים פשוט דלא נחשב ח"ו כאלו עשה
אלו האסודין .ואםכן הרי הוא קרוב יותר לשכר עלידי ליסוד התורה
ואםכן נוח לו לאדם שנברא יותר סשלא נברא (ומה שאסרו חז"ל שם
בעירובין דנות לו לאדם שלא עבדא מערי שם רק מסי שאינו תלמיד
חכם עוסק בתורה להשלים רוב המספר עלידי החשרה רק הנהו סהסון
8מרובאדעלמא) אמנםצ"לעוסק(דייקא כמ"שהלשהבתו'צכלהעוסק
בתורת עולה היינו לאהוב התודה לפלפל ולסלסל בה עפי"ר הט"ז
כנ"ל) בתורהוסכפי
ני אהבת התורה בעצם ולא כדי לקנטר ח"ו כנ"ל דוהו
בודאי לא נחשב כאלו הקריב וזיו אם נאמר דנחשב זה גם אם עוסק
בפסחים
אהבת החסרה בעצם כיק שאמדו
הנ'"ל)
(שכבחאלוופקןהזבה'יעמק משפלנאי לשמה כנ"ל מה שאיןכן אם עוסחקז
יק לקנטר
'ר
)ן קרדום לחפור בה דגםכן נחשב כחלוקה הא' הגרוע כנ"לכיון שאינו
אוהב החדרה בעצם רק קרדום לחמור בה למצוא לחמו ופרנסנו .וז"ש
שפיר בברכות ראם לומד שלא לשמה (והענו קרדום לחמוד בו או לקנטר
כנ"ל) נמצא אים משלים בליבידו כאלו הקריב נדלה וכיוצא ונמצא

י'י

"י

תסב
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המצות עשה מועטים לגבי הלא תעשה ואמרינן טוב לו שלא נברא
טהינברא ע"כ שפיר בדיוק אמרינן על זה "נוח לו שלא נברא" כנזכר.

ר14במ שהב התורה בעצמותהלעיין בה ולסלסל בה ע"זי"ל בפשיטות
מ"ש [דברים ו' ו'] והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום
(התורה)על לבבך ושננתםלבניך (כרבריחז"ל[קידישין דף ל"א ע"אן12יהי1
רברי תורה מומדדים בפיו עלידי שיקייים) ודברת בם בשבתך בביתך
(גם) ובלכתך בדרך (כידמידב את רבודהבעצמותיו אמעיין בה תמיד
במוחו כל מעיים בה גם כשאינו יושב על ראפר רק "ובלכתך בדדך"
בה יהגהויחריב) ובשכבך ובקומך (כששוכב לישן על מטתו במחשבות
עלק רברי תורה השן וישכב ובקומו בם יהרהר מיד העלידי זהיקויים
גם ורבר"ת בםכי המהרדו בעיון בשום לב לדברי תורה יוציא כמה
פעמים בע"כ דברים מפיו ובשכבו יהגה בו אז בקומו והקיצו ממשנתו
יפול לתוך פיו ולשונו מדברי תודה אלו כמובן וכאשר רואין בוטש)
כנזכר:

עה.

עוד אמדתי אז בפתיחת השיעוד בסוגיא דשליחות [קדושיזין
מ"א ע"א] מצוה בו יותר מבשלוחופירש"י דכי עסיקגופו
במצות מקבל שכד טפי עכל"ה העל זה יתמה כל עובר .לכמורה דהא
קי"'ל במתמ' נקבות פ"א מ"ג] אל תטו כעבדים ד,משמשים את הרב על
מנת לקבל פרס וכו' ואם כן למה תשיב בזה מעלת מצוה בו יותר
היזזע בס'כי בעדזריזות
"
מדבשצשולהוויוממכששורםתדהממקצבולה שלכערשוטתפימןוי"הלמועבפ
ימגיע שכר גם בעולם הזה
חר
[מהן בת" חמשה מאטרות במאמר הלקוטות אות ב"ב כ"ט] רעלפי זה שפיר
כיק דמצוה בו יותר מבשלהב הוא רק ודיזוה המצוה ביותד שעישה
בעצמו הלא עלידי הנקליחכית רעלפי הלכה באמת טרגי שליועת גם
כשעפצה על חץ שלהן .ודישרשיי ז"ל שפיר במצוהבו יותר
י
ח
ו
ל
ש
מ
ב
(שהוא רק זריזות ד~מצוה דמצוה ט בעצמו ובזרמות משום המצוה מן
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המובחר שפידשייך שכר גם בעולם הזה ע"כ יש גםכן לחשוב השכר)
דכי עסיק לעשות בעצמו מקבל שכר טפי וכנ"ל:

עד* ושידק כנגן המנגן ותהיעליוידה'[ .מלכים כ' ג' ס"קי"להענין
כי דדך הנגינה הנא שמושכת לב בני אדם הן אם דרך
שמחה או לעורר לבכי כ"פ אבל טיב הניגון דרכו (היינו נקרא בל"א
גוסט"ע) זהו תלוי לפי בני אדם השומעים לפי דרך לאומתם ומדינתם
כנודע.כן הואלמי שצדיך לדבק את עצמו לצדיק אמת אשדאליו ישמע
בקולו והוא יורהו דרכי ה' יש נוטה לבבו לצדיק זה ויש א' לצדיק אחר
(אם שניהם טובים באמת) .הוא תלוי לפי ערך טבע לבבם והשגתם.
ובפנימיות הואלפי ערך שורש נשמתם .וז"שויהיכנגן המנגן (כמוענין
הניגונים יש אשד יוטבבעיניו ובלבבוניגון זה ויש אשד לאיבינו כלל
רקיוטבבעיניו ובלבבוניגון אחדלפי ערך לאומתו ומדתוכי דעותבני
אדם משונים וכנ"ל כמוכן הוא) ותהיעליויד ה' (כשבאים ללמוד דרכי
לדצדיק כנ"לכי זהו מדבר גם כן הכתוב שם באלישע ברוח קדשו
ונבואתו .וכ'ידה' כמוידות נדריםוידות הכלים וכשיד למאכלבמתני
עוקציןהיינויד הטפל לוכן הוא לפי שורש ערך נשמתו למי עץצא יד
וטפל לו להצדיקהיינו שומא חלק משודש לזה לבו מושך) וכל זה אם
יחפוץ באמת ולא בדרך שקרח"ו ואכמ"ל( .וראיתי זהכביר במפר אמרי
נועם עה"תלדו"ז הה"קמדזיקובזי"ע[בליקוטיםלבסוף] שכתבזהבשצפן

י

אחר קצת הדומה לו):

מז"ל* סוכה [דף כ"א ע"כ] א"ר שמעון מעשה בסבי עבדו .תניא
א"ר שמעל משיחתו של ר"ג למדנו שני דבריםוכו'
א"ר
מלתא אגב אורחיה קמ"ל כי הא דא"ר אתז וכו' ואמרו לה
י
כ
ו
השנונא אמר דב מנין שאפילוסייחת חולין עול תלמידי חכמים צריכה
לימוד שנאמר [תהלים א'ן ועלום לא יבול עכ"ל הגמיא לענינם שנעורר
בזה ,וז"ל דשנימשיחתולעיןמפיזחולץ ושמהן עכלנהויפלאלכשירה

תסי דברי מהדודא תליתאי נקררה

ל רוק לשונו ז"ל מ"ש "ושמחה" הלא לאו דוקא שיחת חולין של
בדיחותא ושמחה בלבד (מה שאומדים הת"ח) צדיכין לימוד אלא כל
שיחותחולין שלהם כדאמדינן מיד בסמוך כנ"ל שנאמד ועלהו לאיבול.
וכן משמע בש"ס עבודהזדה[ין י"ס ע"ב] רכל שיחותחולין שלהםצדיכין
תלמוד ולאו דוקא של שמחה עי"'ש ובדש"י .וי"ל עלפי מה שכתבנו
בחי' דברי תודה ["ה"ק אות צ"ז] דהיינו צדיכין לימודלהבין עומק ודום
כונתם בזה ליחודים וכונות פנימיות ונפלאות גם בשיחת חולין שלהם
עיי"ש באורך והנה נודע כ"פ בנביאיםכי לאשד [שבת דף ל' ע"ב] אין
דוה"ק שודה אלא מתוך שמחה ע"כ גם הנביאים הראשונים בעת שדצו
שיצלחו וישרה עליהם רוח הנבואה אז השתדלו להיות בשמחה אז כמ"ש
[מ"ב ג' ס"ק ועתה קחולי מנגן וגו' והיה כנגן המנגן ותהי עליויד ה'
וכנודע ע"כ זהו שדייק רש"י בקדושת לשונו הטהור שיחתחולין ושמחה
(של ת"ח)צדיכין לימורכי השיחתחולין שאומד בעת שהוא בשמחה אז
דעתו בהרחבה דקדושת דוה"ק ואז יכול לכוץ ביותר ברבדיו לכונות
עמוקות ויחודים (שהם מענין דוה"ק כנודע) וע"כ השיחתחולין והאומד
אז בעתבדיחותא ושמחהצדיכיןלימור(ביותר ממה שיאמד התלמיד חכם
רבדיו בעתשד"א בעצבות וחלישות הדעת ח"וכי אז לא יוכללכוין כל
כך דעתו בדבדיו שיהיו סובא גנוז בגווייהו בפנימיות כונתו אםכי גם
אז לא ידבר רבדים בטלים ח"ו אך אינם עמוקים כל כך בכונתו כנזכר
מה שאין כן בעת שהוא בשמחה וטוב לבב והרחבת הדעת דקדושה אע
מכוין דעתו בכל דיבוריו שיהיו עמוקים בכונות ויחודים וכנ"ל ע"כ אז
מה שהוא אומד צדיכין לימוד) ביותר הדבה מאוד מה עמקו מחשבותיו
כנזכר.
ועוננדא ידענא אשד סיפרו לנו זקני תלמידי חכמים מגדהף הדוד
זצ'עכיזקיני הגה"ק מראפשיץז"יע (בעל זרע קודש)
היה פ"א חולה (אשר נתרפא אח'ע מחוליהלע) ובתוךימיחליו האלו לא
דיבדאיזוימים שוםכיבוד וכאלם לא יפתחפיו ומה שדפטדךבנירצות
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או מה ששאלו אותועל הכל השיב (או ביקש) ברמזידיובלי שוםריבור.
ובניו ואנ"ש נתייראו מאור בחשבם כי חליו אעשה מאור ערכי ניטל
ממנו כת הריבור ל"ע אמנם הרופאים המבינים העירוכי לפי השערתם
אין המחלה כבירה כל כך עליו ער שלא יוכל לרבר ע"כ לא ידעו מה
זה אשר לא ידבר כלל ואח"כ הוטב לו ונתרפא שאלו אותובניו מה זה
היה שלא ריבד כלל אז איזהימים והשיב הן אמת שהיה יכול לדבר אז
רק מפני חליו היה חלוש בגופו ומוחו בכלל אם כי היה שפוי ברעתו
ודיבורו ע"כ לאהיהיכול (מפני תולשתו) לרבר כל ריבור בשיחתחולין
בעומק כונתו ביחורים עליונים (כמו שהיה ררכו בקורש) ולרבר שיתת
ןבלי כונות הראויות לא רצה לעשות ריבורוחוליןבלי עומק הכונות
חהי
ויחוריםולזה לא ריבר אז כלל רק השתמש ברמזידיווכיוצאכנ"ל (השם
יתברך יחזקנו ויאמצנו במוחע וכוחותינו)והיינו כדברינו הנ"ל .וגםכפי
שכתבנו העוברא בשם זקיני הקרוש בעל זרע קורש זי"ע בעת שהיה
חולהעיין מ"ש ברברי תורה [מהרורא חנינא אות ע'] בשם הירושלמיחגיגה
[פ"א הלכה א'] רחולה פטור מן הראיה משום רכתיב ושמחת ,וחולה אף
עלפי שהולך ברגליו מכל מקום נפשו עגומה עליו כפי המפרשים שם
עיי"ש ברברינו בר"ת בביאור ארוךמענין זהוכיון שלא היה אז בשמחה
אפילו שהיה דעתו שלימה ע"כ לאיכוללכויןהיחודיםבריבוריו מהשאין
כן כשומאבריתא רעתיה בשמחה אזרבריובשלימותהכונהוצריכיןלימור
( .ובזהתביןכי בעל המימרא משהשעו של ר"ג וכו' הוא ר"ש
עמוקכנ'י
סתם רהיינו רשב"י כנורע היית שבא רשב"י ראש המקובלים מרבותינו
התנאים ללמרנו ששיחותחולין של ת"חצריכיןלימורלהבין נסתרות
ידיהם כרברי רשב"י ובעל המימרא של שיחתחולין של ת"ח
'ב
פנימיותזר
צריכין לימור הוא רב המנונא בשם רב רהוא ר' אבא תלמיד דרשב"י
אשר כתב לשון הזוה"ק כנורע בשם הרמ"ע מפאעז'י):

בנזל"א[ .מנחות דף ע"ה ע"שבמתני' .דבי שמעון אומר לעולםהוירגיל
לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרות אבית

ת%

דברי מהיורא תליתאי וקררה

המשנה .והלשת צווח
פאגי (כגירסא המדוייקת של השטמ"ק שם)
י
'
כ
ע
אומר דדשוני במ"ש "לעולם הוי רגיל לומר" שתי הלחם וכו' וכי זהו
המימרא או ההלכה דוקא צריכין לומר ערב ובוקר וצהרים3 .וישיהיו
ם לאומרה בע"פושיהיו רגילבפיו הלשון הזה תסיד .ומה זה רמוז
רגילי
)
ש
"
ר
רשב"י אשר
בגווה .ונראהבעה"יכי הוא מימרא דר"ש דהוא (סתם
כל דבריו סובא גניז בגויה על דדך רבוד גםישומרו ההלכה וגם כל
דברי הש"ס ותנאים ואמוראיםכן וצאמכוונים דבריהם בעומקם ובכונתם
על ררך הסוד גם כן וכמו שביארתי בת" ר"ת מה"ק [אות צ"ז] ורשב"י
ותאעלגביהןביחודבזהכנודע(ועייןבדיבור הקדוםלעיל בסמוך) אמנם
נודע דברי חז"ל במ"ק [דף כ"ח ע"אן ה %בני ומזוני לאו בזכותאתליש
א אלא במזל"א תליא מילתא [יע%ז כדברינו כד"ת מהדורא תנ%נא אות
מילת
ע"ה]והנה נודע בכתבי הארת"ל סוד לחם הפניםוי"ב חלות בשבת שהוא
להמשיך מהי"ג מכ"4ע ובסוד זבל"א עילאה לם~ל"א תתאה [הרק כדברינו
בחמשה מאמרות ,מאמר תירת שכת פרשת אמוד אות כ' עה"כ ולקחת סלת וגרן
וגםבסוד שת"י הלח"ם בשבועותעיקבדברינו בשער יששכרכת"י [מאמר
חג הככורים אות כ']ביהו
א בסוד ב' מזלק כול"א בגימטר" לחם (כנודע
בכונת המוציא לח"ם ועוד בכמה דוכתי) ודוא שת"י לח"ם ב"פ מזל'ש,
משע"א עילאה למזל"א תתאה ,ווהו רמוז שת"י הלח"ם (ב"פ מלי"א
כנזכר) ולחצם הפנים (הוא גם כן בסוד הב' מול"א כנזכר) והם כשרות
בעזר"ה (היינו בפני"ם כפשוטו והוא מולא עילאהסימא בחינת נוצ"ר
אבל בחינת ונקה מולא תתאה ד"א התגלות יותר מבחוץ .וגם לשון
בעזר"הכיעזר"ההיינו מזל"אעילאה[כנזכר]בלי בקשת המבקש כתהלה
ובלא זכותא וכמ"ש בבני יששכר [כחדשי כסלו סכת .מאמר מהות החדשים
אות כ"ח כ"טןייף"מןבאורך החילוק בזה בק עזר"הלישוע'ן:כנזכר .וזהו
ממול"א עילאה לשת [שע"ש ד ט"ו] ומןלי"ם מן לבנון כידוע מ"ש בזה
הרמ"ע מפשט ז"ל) ונשדות (בכשרותן להשפיע) אבית פאג"י (בגימטרי'
ונק"התריןמאלי"ן הנ"ל מזל"א עילאהוסילא תת)ויה .וגם פאג"י
גוצ'
יטר" מג'ל טו"ב עיין בדברינו בד"ת [מט"ק אוה ד] עישש ותמן.
בגימ

דברי מהיורא תליתאי לנדרה

תסז

ח"ש) לעולםהוירגיל לומרנששהירי זה שאומרים בכ"ע שהשמ"א הוא
אתנובעה"י הוא גורם רבריא מגליה ולא איתרע ח"ווכנודע .וגם הכוונה
"הוי רגיל לומר" זה כרי להרגיל מחשבתנו עלירי דיבורנו בזה לקבוע
בנפשנו בטחון ואמונה בחסרו יתברך שמו בבחינת מזל"א נוזלי"ם מן
לבנתכנ"ל שלאעלירי מעשינוותפלותינווכרי שלאנהיה בבחינתעיון
תפלהעלירי שחושב שראוין להושע בזכות צדקתו שכונת תפלתועעהו
מזכיר עונותיו ח"ו כמו שאמרו חז"ל בברכות [נ"ה ע"א] ע"כ תהא רגיל
לומר כנ"ל רק להרגיל ולקבוע במרת נפשנו במדת מזל"א מאתו יתברך
שמו) כנ"ל:

בסירירי

[ימקירו בפע"ח פ"נ משערהזמירוני עולם היצירה]
עט*
הבאנרויסז
ח'יה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד אשד
שם הכונה בצירוף חשבון הנקודות ה' מלך ה' מלךנהיינו בב' פתח"'ן)
וכן נהגו לומר בקול אצל הה"ק מהר"א מסטרעטץ זי"ע והה"ק
מהד"צ הכהן זי"ע מרימנוב כפי שמקובל ושמעתי מגדולי החסידים
זצ"ל שר5תופפו בצלם .אמנם מנהג כל דפדיקים זולתם וכן רבותינו
ואבותינו הק'זי"ע שלא לומרכן רק ה' מללבשני קמציןנולא בפתחי"ן)
הגם שהכונה והחשבת הוא לפי הפתחין מ"מ נהגנו לומר רק בקמצין
שפיר כיון שאצל המהרריים נשקורין פרענקין .באה"ק
הטעם
וטורקי"'א וכיוצא) שדבה קורין הקמ"ץ כמו פת"ח נבחטיפה) אצלנו או
בקמ"ץ שדכא כמו פת"ח בארוכה (אצלנו) ,מה שאיןכן אצלנו כשקורין
הקמץ והוא במבטא שלנו הפרש גדול ממם שקורין בפתח וכשאומרים
בפתח מאריכין קצת ונראה כמו שאומרים ה' מלאך נח"ו) והוא זרות
להשומע כיון שאץ רגילין אצלנו בכזה ע"כ כולנו נחגרים ואומרים
נבקמצי"ן) מלך כית שזהו רגיל לנו בכתוב ה' מלך גאות לבש .מלך
אלקים על גוים וכיוצא .טפהו לשון מלוכה להשם יתברך לא כן
כשאומרים בפתח תחת ראם"םכיון שהוארגיל אצלנו להאריך קצת בפתח
ע'ש הוא נוטה ודומה קצת להשומע לתיבת מלאך כנזכר מה שאץ כן

י'י

תסח

דברי מהיורא תליתאי רצורה

אצלהמפרדיים שמקצריםעוד במבטא נקודת הפתח כנ"ל ע"כאין נראה
אצלם כלל לדמות להברת תיבת מלאךוכמובל[ .רציו במאמרינו נוסח התפלה
(בחמשה מאמרות) אות י"ד עה"שן .שוב האיתי עתה בסידוך 2יל"ה (ביהי
כבוד) בפסוק ה' מלך ה' מלך וכו' ובהג"ה שם שהאריכו לומר ה' מלך
בקמ"ץ תחת המ"מ ובפת"ח תחת הלמ"ר (ופשוט דמ"ש שם בשם סידור
ה"ר שבתי שנדפסאיןכונתועלסידור ה"ר שבתישלנומסידוריהאריז"ל
כתהו ותה לאחריו יותר ממאה שנה [שהוא מתלמידי רבותינו הבעש"ט
והר"ר בערזצ"לזי"ע] אלא שהוא מסידור ה"ר שבתי סופר מפרעמישלא
ז"ל שנדפס בימיהם כ"פ):

 .אמנם בעיקר מבטא הקמ"ץ אשר הספרדיים הם אומרים כמו
פ
רק שמאריכת יותר קצת מאשר יאמרו
אצלנו
הנפהת'י"
(המה) בנקודת הפת"ח .ה
פלאדהרי קמ"ץ מלשון(ויקיא ה' י"ב] וקמ"ץ
ת כמו מבטא שלנו הקמץ שמקמץ הפה
הכהן ומלשון קמצ"ן (בממונו)חי
והשפתיים מה שאיןכן להספרדיים שאומרים בהברת פת"ח באורך הרי
זה נפתח הפה והשפתיים ואיך נקרא קמץ (הלא יותריתכן לקראו פתח
על שם פתיחת הפה כנזכר) וראיתי כבר בספרים שעמדו בזה ועכשיו
ראיתי גםכן בשפת דברייוסף למהר"י שווארץ ז"ל מירושלים (בדוספות
שבסופו) שעמד גם כן והקשה כזה ונדחק לתרץ משד וליישב הברת
הספרדים בזה ברברים שאינם מוכרחים ומוכיחים כללעיי"ש:

פא .בש"ש סוף תענית [ל"א ע"א] .א"ר אלעזרעתיד הקב"ה לעשות
מחול לצדיקים ושא יושב ביניהםבג"ע .פירש"י מהול
סביב לשון מחול הכרם [כלאים פ"ד מפאן ואמרתי כבד בדרך צחות כי
לכך ישבובעיגול והקב"ה כביכול באמצעכדי שלאיהיה קנאהביניהם
מי שישב בראשומי שיושב בצדדים או למטה בצד התתתב כדרך קדשא
בשלחן שלד' קצוות מהשאיןכןבעיגולסביב והקב"ה (כביכול) באמצע
שכל אחד יושב בשוה בקרבתו ומראה באצבעו על הקב"ה ובדבר עגול

דברי מהדורא תליתאי רזררה

תסס

לא שייך מעלה ומטה ש צדדים ,וכהאי והאמדו בפית (קודם קדושת
שחרית)ליום ב' דסוכות על (הצדיקים לעתיד) ושולום גרולישבינותם.
ותחרותאין במחיצתם ואיבהאין בהליכתם ופלגותאין בחופתם ,וקנאה
אין במשכנותם עד כאן לשונו הקדוש על כן ישבו בעגול מטעם הלז
ע"א]
כנזכר .אולם יפלא לכאורה נדאה דסותד דברי הש"ס ב"ב[ין ע""
רכל אחד נכוה בחופתו של חבידו אך המהדש"א בב"ב שם כתב דהיינו
שיש לכל אחד מעלה שאינה אצל חבידו אבל אמד אוי לה לאותו בושה
למי שאין לו מדרגה ומעלה על תבירו כלל וכמו שנאמר ביהושוע שלא
היה לו מדרגת משהפני משה כפני חמהפנייהושועכפני לבנהייי'טן
במהדש"אז"ל .ובזהיובן עוד שפיד יותר מה שאמדו חז"ל בלשון מחול
(ועיגול סביב)כיון שאמדו חז"ל [עיכוביו דף נ"ז ע"א] כל אמתא בריבוע
אמתא ותרי חומשי באלכסונא והנה אם ישבו בשלחן מרובע הלאיהיה
שנאה וקנאה ותחדות כנגד שישב אצלו או בצד שלמעלה וכיוצא כנזכד
והנה יש מעלות לכל אחד ואחד מה שעוינם אצל חבירו כגתמי שהוא
מצדיק הדבים ביראתו ובהדאותו דדך לימודו בתודתו .ומוסרי אש
תוכחתו .עיין ברבדינו בד"ת [כה"ק אות ה'] ולעומת זה לפעמים גודל
מעלת הצנע לכתעיין בחמשה מאמרות במאמר הלקוטות [אוה מ"ה]בחום
זקיני הגה"ק מראפשיץ ד"ע הצד השוה שבהן כ"א כונתו לשמה בדרכו
בקודש והליכתו .ע"כ לכל אחד ואחד אם היה צדדים וזוית נמצא
באלכפנא כנ"ל הוא בחומשיותד רחוק מהשםיתברךכביכולע"כ נעשה
עיגול והקב"ה כביכול באמצע בנקודת המרכז אם כן יהיה כל אחד
כשיושבין בהמחולסביב לא דחוק מהשם יתברךמכבידו אפילו כל שהוא
ן בינותם הבדל כאשר הואבעיגוללנקידת מרכזו כנודע [יפגז שפע טל
אי
עבד ח' סוד נ' שערי בעה פרק ה' ובהצרפים שם .ותמית:

פב.

מקובל בפי החסמים ויראי ה' כי החני הגה"ק כון ו" ד'
מ,םהליב ד"ע מסאפבהיה 14מר שלמדז'דברים
מגנב[ורירתי זה בכת"'ק אאזמו"ר הגהיק מדו"'ש ז"ש אבדשה"ק בשם

תע

לנברי מהדורא תליתאי וזררזק

הנ"ע מםל"ו נדפסה כעתבחי'ולקוטי הרמ"ל [בדפוסוויען בחלק ג'ענינים
שומם דך רח ע"ב] ע""ש] וגם שלשה רבדים מתינוק ואלו הן א) שבכל
היוםאינויושב בטל ב)כשיחסרלו מה ודא בוכה ג)תיכף אחד שממלאים
חצפו הוא נתמלא שמחה ועוזב כל העצבות עכד"ה ,ולהבין הענין י"ל
עלפי רבדי הע"ח [שער לאה ורחל סוף א"ב] וז"לכי בזמן הקטנותאין לו
דק ב' מוחין כי הקטן אין בו דעת שהוא המוח הג' דק חו"ב עכל"ה
לעניננו .ובלבוש הפשטיי הוא שהקטןאין לו דעת דק חכמה ובינה כי
הנה חו"ב הוא השכל המעודד במוח חכמתו מה שצדיךלו ש במה שמשיג
רבד ונתפעל מזה ,ושמח בטובתו .או עצב מדעתו .וזהו הענין כשבוכה
כשיחסדלו מה וכשיגדל קצתבן שנה או שתים מרגיש עודיותר במוחו
וצר לו בצעדו (וזהו מבחינת החכמה שהתחילה להתנוצץ במוחוכי בלתי
זאת הלא קה"ל שוטה אינו מדגיש כלל וזהו התחלת חכמה שהתחילה
להתנוצץ בכח טבעו) ומיד בוכה עלזה .הלעומת זה כשיתמלא חפצו הוא
שמח מידיעןאין לו דע"ת השוקל כל דבר בפלס קו הממוצע כגון אם
יחסר לו איזה רבד להגדוליען שיש בו דיעה שלימה ומיושבת על כן
יבוש מלבכות מיד על ככה דק יצפה שבקרוב יתמלא חפצו או ישתדל
על ככה להטיב הענין ולהגיע למטרת חפצו והוא מחזיק דעתו ולבבו
שלא יפול ויתעצב כל כך וגם אםישיג הדבר כרצונו לא ישמח כל כך
ביותרכי ירא לנפשו עודוידעכי אחרית שמחה תוגה פן יתהפך הרבד
ח"ו ויש לו עוד דאגות להבא איך לשמוד להתקיים הדבר שלא יחזור
לקלקולו .וכיוצא .כי על כן הוא סמוך בערך קו האמצעי גם בכל רבד
שאעבודעליו ע"ש מהאריז"ל כנזכר מע"חכי הקטןאיןלו דע"ת השוקל
והממוצע לכוץ ולהכריע לבל יטה לבלי גבול לאחר מהקצוות עצבות או
שמחות (וזהו מבחינת מבשדי אחזה אלקי בטבע התינוק והחילוק בינו
לבין הגדול בשנים כן הוא הבת" והמדות למעלה בגבהי מדומים) מה
ך הנפש צ"ל כמ"ש דוד מלכינו [תהלים
שאיןכן העובד העוסקבתיקי
קל"א ב ],נ75מי כגמול עלי אמו כגמול וגו' היינו שיהיה בבטחונו על
י אמו (וכמ"ש [שם כ"ב ח]
השפעת השם יתברך כמו התינוק על שד

וי

דברי מהיורא תליתאי רצררדע

תעא

מבטיחי על שדי אמיוגי
) שאין לו מחשבה אחרת דק מה שיונק
ומהשפעת אמו ואביויזון וכשיחסר לו איזה רבד בוכהמיד וכשיתנולו
אותו הרבד וצא שמח מהדוזהו מדת החסידות האמתית שלאידאג דאגת
מחד כ %דק ישמח בחלקו (תיכף באשד הוא שם) חוו דוגמת המדה ב)
שלמד מהתינוק כנ"ל שישמח בעושיו וגם אם צריך איזה דבר שיבכה
לפניו יתברך שמו כנ"למזקיני הקדח? דודמ"לזי"ע:
 .הנה נדבר התחנון שנהגו (מהמתכנים בשם חסידים) להקל כל
פג
כך בלי טעם וריח ,עד שמביא ליווי גיחוך .ובפרט מה
שאומרים בכליוםויום כמעט שהואיא"צ של צדיקפלוני אופלוני הוא
דבד המביאלידי צחוק מכאיב הלב והמרהכי הלאאין לך כליוםויום
שאיןבו ושבהיא"צמנביאים ותנאיםואמוראים המהותלמידיהםלאלפים
ורבבות ובע'ע כל יומא ויומא זמניה דחמתלקותם ואם כן למה תיקנו
כלל רבועינו הפוסקים הלכות נפילת אפים (בטוש"ע ש"ח סימן קל"א] וגם
ברפדיםקטנים שנדפסים כוה ככןהלקיא רבאדצדיקייאוכיוצא בששותם
ובפרט בספד דבריום ביומו כנמצא לכליוםויום ושבה יא"צ מגאונים
וצדיקים ז"ל ראשונים ואחסונים ונמצא אם בוחר לו איוה צדיקים גם
במספר עשרים ש שלקוים 4ןיותר אשך רק אותם בחר שלא לומר תחנון
ביום פרגדתםדדיי הלולא לגביה אם כן הואמוציא לעז על צדיקים
הראשונים חואית מחשיב יום פטירתםלהלהיט וכדאמרינן בכתובות3יף
ק"ג ע"א] 12לא להוציאלעזעלצדיקיםהראשוניםעה'"? ואם נאמר שלא
יזה מבטלועוז-סימן שלם שלכה שלימה
יאמר באמת תחנתלעולםהי
בש"עאריח כנ"ל וגם בכתבי האר"יז"ל .ושמעתי בשםדבי אחדשהגיד
שמבטל אמירת תחנת משוםשאינו רוצה ללמדדינים על עםבני ישראל
היינוכשיזכיר חשוןבוידוי ההא מעורר קטבחרי"א ודו ענ"דחין טעות
וכפי הנראה לאידע מ"ש בה4ויוץכי עלידי הנידף הוא בודנת מודה
בקנס פטור וגם כמ"ש בכונת תחנתכי על הי הנידףיתכפרו עתותיו
וגם עושת כנסת ישראל בשביל ערבות חריריו העל מי זה הוא בסוד

תעב

דברי מהיורא תליתאי רצררדן

ונשאהשעירעליו את כלעונותםעי"'ש ומהשהיו כמהצדיקיםוקדושים
שהקילוביותר באמירת תחנון בכל דחיה ואמתלא שהיה להם כמו הגה"ק
וכו' מהרצ"המזידיטחחוב ז" 1בעל עטרת צבי הוא כמו שכתבנו כבד
[בחמשה מאמרות] במאמר נוסח התפלה[אית ל"ק משוםשכיונו בכונתנפילת
אפים במזמור לדוד אליך ה' נפשי אשא ושהוא סכנה גדולה כמבואר
בכתבי הארת"ל(וכן שמעתי מכ"ק אדומו"ר הה"קמעהנאוועז"'ע טההו
דק היה הטעם להצדיק הנ"ל שהחסיד כמה פעמים מלומד תחנון כנ"ל)
מה שאין כן אנן בעניותן לאשייך זה (עיי"ש במאמדינו נוסח התפלה).
וראיתי בכת"י שו"ת שם שלמה לאאזמר'ר הגה"קז"'ע מפה"ק שהאריך
בזה קצת על אותן שמברלין מלומד תחנון ביום יא"צ פטירת הצדיק
וטענתם שיש להקל בזהכיון דאמידת תחנון הוא דשות כמ"ש בטור רעל
זה השיב עלפי רבדי התוש בברכות [דף כ"ט] גבי תפלת ערבית דאף
שהוא רשות מכל מקוםאין לבטלו חנם וגם דבהדיא פסקינן באו"ח [סימן
תק"פ] אלוימים משידעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם וחשב
שםיום שמת בו יהושעבןנתויום שמת בו מ17ה רבינוויום שמת בו
שמואל הנביא ועוד שם הדי דיום מיתת הצדיק ראוי להתענות בו
ולהתאונן ואם כן יותר ראוי ליפול על פניו ולומר תחנון ולא לעטית
אותו כחג שלא לומר נפילת אפים.

ריחו
ק שאין אומריםנפילת אפים בל"ג בעומר לא משום שמתבו רשב"י
דק משום שפסקו בו תלמידי דבי עקיבא מלמות כמבואר בש"ע
ן הוא בט"ז שם [ס"ק א'
[סימן תצ"ג] שד"א משום שפסקו בו מלמות וכ
וס"ק ב'] ובפמ"ג מיןוכן מבואר בכונת האריז'ע וז"ל במידוד האךיז"ל
ובבוא ל"ג בעומר נתגלה תוםוכו' ונהו ל"ג בעומדכי בהתגלות שם זה
פסקו למותכי רחמים הוא עכל"ה הרי דמחמת שבו פסקו מלמות עושים
השמחה בל"ג בעומר אבל לא מחמת שמת בו דשב"י ע"כ הוא בודאי
טעות (במחכת"ה) לשרתן שאין נופלים על פניהם ביום פטירת הצדיק
אאזמו"דהנ"ע .והנה מ"שבענין ל"ג בעומדעיין מ"ש בזה בארוכה
עכ'י

דברי מהיורא תליתאי רצררון

תעג

נשוית שם אדיה הנספח לספד ערוגת הבושם עלהיו"דוגםאנןבעניותן
בספד שער יששכר [במאמר גל עיגק וכןבענין הג' ימים של ל"ג בעומר
שהיה האר"י הקדוש ז"ל במירון היינו יום שלפניו ויום שלאחריועיין
מ"ש [יעל אות מ"ק [הגסכי כמה דבךימ מדבךינו אלו נכתבו גם שמה
[באות מ"ק לא חסרתים ומשנה לא זזה ממקומהכי כמה דברים נתחדשו
בזה וגם שמה] ודכירנא שראיתי עוד לאאזמו"ר הקדוש זי"ע מפה"ק
שהשיב בזה בתשו' וצ'ק נגד המחסרים תחנוןביום היא"צ וכתב שטעות
גדולבעיני האנשיםהאלווהוא נגד הגמרא[יטעה דף כ"ב ע"א]י
באיקלע
לבבל נפול כ"ע אאנפיהו ורב לא נפל ,ושקיל וטרי בזה מדוע לא נפל
אז בנפילת אפים והול"לדהוי יא"צ שנודע לרב והם לאידעו עלכן לא
נפל על אפיה ולמה כל השקלא וטריא הלז אלא ודאי דז"א כלללענין
נפילת אפים ותחנון עכתד"ה ועוד כתב שםבזה.
דומה שלא נהגנו מאבותינו הקדושים לומר תחנון במנחה כלל הוא
כנראה הטעם משום שמתפללים מצחה ומעריבביחד והמנחה הוא
כברבין השמשותכדי שיתפללו קריאת שמע של ערבית כשהוא בודאי
לילה כמו שכתבנו כבר בשו"ת מנחת אלעזר וח"א סימן כ"ג] בשם אדומו"ר
הקדושמעיינאוועזי"ע ועודמלפניועיי"ש ועוד בכמהדונתיבחיבורינו
בעה"י וגם כשאומר הש"ץ התפלה בקול במנחה בזמן משחד עכ"פ הרי
תחנון (כשיצא על
התחיל בהיתרבין השמשות דיום אבל לומד
י
'
ח
א
הרוב) אחרי שיעורבין השמשותדהוילילהבודאיאיןלו שחר גם סכנה
ד"א ר"ל וכמבואר בסידור האריז"ל דגם במנחה צריכים ליחור בו ביותר
האומרים נפילת אפים אז מפני שאז כבד שליטת החיצונים מה שאיןכן
בשחרית ,מכל שכן בערבית היינו כשהוא לילה כבר שהדינים גוברים
ואפילו פטום הקטורת אק לומר אז כמבואר
מכל שכן תחנה
י
'
ז
י
ר
א
ה
ב
ונפילת אפים שהוא סכנה להיות ח"ו מוריד ולא ויעל וכ"כ במג"א [סי
קל"א ס"ק ט'] עיי"ש ע"כ שפיר ממעינו שלא לומר כלל נפילת אפים
בטנתה ושמעתי מפה קדוש אדומו"ר הה"ק משינשועזי"עכי בע הנפלא

תעד
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הגה"צ ד' נפעלי זצ"ל (בע"ס אילה שלותה) נפסד פתאום ד'ע (בימי
נעוריו) בעת נפילת אפים במנתה (שנהגו מעז בטשם-קעס בדוסיא לומד
גם במנחה נפילת אפים) וסיפר בשבתו שהיה אדם גדול וקדוש .והמ"י
מענין הסכנה אזכנזכד .וגםזקיני הקדושהגאון מהרצ"אמדיבובזי"ע
(בעלבני יששכר) נודע שהתפלל בכל יום מנחה גדולה בתפילין דד"ת
(ביחידות) והטעםעיין בדבריוז'ע באגרא דפדקא ובדברים בד"ת מה"ק
(אות ק"דן ובמנתה גדולה אחד צהרים .אובין הערבים .לא שייך טעם
תשש לילה כנ"ל מכל מקום ביחידות לא רצה לומד נפילת אפים ובבית
שאין בו ספר תורה וספק סכנתא לקולא והמ"י אמנם בשחרית שהתפלל
בצבור בכליום נודע שהחמיד הלא ביטל תחסוןונפילת אפים כנ"ל( :יפחז
לעיל

אות מ"ק:

פר .בשוים תקין[ד ,מ"ג ע"מ] דאהזו איה ,ולמה נקרא שמה ראה
שדואהביותרוכוי תנא עומדת בבבלודואה נבלה בארץ
ישראל המיאןהגמרא ונדפסבגליון (לא ידעתי ממי) "גוזמא קתני" והנה
מצינו בש"ס תמיד(יד כ"ט ע"א) בשלשה מקומות דברי חכמים בלשון
הבאי (גוזמא)וכוי קמ"להניאין התם לא (הריעשבפירוש הרא"ש שנדפם
בש"ס ווילנא וכן בדברעו בספר עולת תמיד) ועל כל פנים לכ"ע זה
דהעוף דאה שדואה מבגל לארץ ישראל לא דיזכד שיהיה בכלל הני
דלשת גוזמא .ע"כ לא ידעתימי כתב והדפיס זאת בגלית .ובאמתי'ע
דאינו גוזמא כ %בטבע דכי אמדו ואעומד כבגדת בבבל ורואה נבילה
בירושליםוכיוצא בדרך מרחק רבהרי אמרו דק שעמד בבבלוהייע על
שפת מדינת בבל (סמוך לארץ ישראל) ודוחן בארץ חסדאלהיינו בסמוך
לו בכפר שהוא כבד גבול ארץ ישראל ר"ל באמתראיןביניתם דק מאה
אואיזה משת אמה בלבד .והגםדאין הגבולמצוייןומדוייק כל כך (עד
לאמה חרא)בין בבל לארץ ישראל כמו דמציע בש"שגיטין ור ר ע"ש
ןועיין בקדושין דף ע"ב ע"אן עד היכן האי בבל וכר עד אסבא ת2"2א
דגישרא וכו' עייפך מכל מקוםי'ע דגרן ד4לוגתאבין כגשרים ומקומם
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תעה

רק איזה מאות אמה במך רכל ולתר מ"ר דאית ליה אין שום הפרש
ופלוגתאבין גבול ארץ ישראל לבבל רק מיר סמוך ליה ונודע הגבול
בדיוק אםכןאינו גוזמא מה שרואה מבבל לארץ ישראלכי קרוב הוא.
אך לכאורה תקשה ראםכן מהו רבותא דהראה שדואה מדזעק אםאינו
ף כל סוף הוא 2ום הפרש ומרחק קצת (נאמר
מרחקכלל.ואין לומריסו
למשל אולי ג' מנבת אמה)בין המקום שהיא ברור כבר ארץ ישראל
ש רבותא דהראה שרואה ממרחקיותר משאריעופות
למקוםברורלבבלחי
ואולימבני ארם רמכל מקום קשיא אםכן מרוע נקט רוקא מבבל לארץ
ישראל שיהיה לישנא רכהמתמע בררך סתמא וחידה הול"ל שדואה כך
וכך מאה אמות במרחק(ואין נפקאמינה אם הוא בארץ ישראל או בבבל)
אך שזוח נקטבריוק לשון חכמים שעומד בבבל ורואהנבילה בארץ
ישראל ולא נקט להפך שעומד בארץ ישראל ורואה נבילה בבבל משום
רעדע ברברי חז"ל עבדים נ"ר ע"ב] 12ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות
וגם ידועכי בבל המקום נמוך שלכך נקרא שנער שלשם ננערו מתי
מבול מפני שפלתה ונקרא על ככה ארעא חשוכא ומיד בהתחלת גבול
ארץ ישראלמתחיליןלעלות ההדהוזהושפירכקהיומד בבבל למטה סמוך
לגבול ורואה למעלה מה שמונח על ההר שהוא כבר גבול ארץ ישראל.
זהו רבותא רגודלדאייתה של הראה .וכידועהיטבבבני אדם בדרך הטבע
שהעומד למעלה (בהר) רואה בנקל בדרך הבטהמעמקיה למטה מה שאין
כןמי שעומד למטה קשה לראות למעלהעל ההרוגם לא למרתק הרבה
גום דק למי שיש לו ראיה טובהביח"רעל כן לא נקט בהראה שדואה
מארץישראל לבבל (ותהו הבטה מלמעלה למסה)ואינו רבותא מהשאין
רבות' דהראה
כן אם רואה מבבל לארץ ישראל ממטה למעלהחי
ברתחתה (אבל איע בזה מאגוזמות כנזהר) ואתי שפיר:

"י

ע""] אץ נן דוד בא עד בהתבקש דג
פה .בסנהדריץ נירי""
לקולה הלא ימצא ושמעתי מפה קדוש מרן
אאמו"ר ז" 1פירוש הדברים וכחמצןכי קודם בטשת בן רודיהיה אשם

תעו
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עצורועזובופני הדורוכו'ויראי חטאימסגרוכו' וממילא לאיהיהנזונין
בזכות עצמןכיאין להם זכות רק בחסד ה' המרחם על כל מעשיו וזצה
אמרו חז"ל בשבת [דף ק"ד ע"א] גימ"ל דל"ת גומ'ע דלי"ם ומ"ט מהרר
אפ" דדל"ת מגימיק משום דמקבלמיניהכיהיכי דלא ליכסוף[וכןהיא
בירושלמי [סוף פ"א רערלהן האי מאן דאכיל דלאודיליה בהית לאסתכולי
באפ"] ונמצא אם אנונזונין שלאבזכותינו הוא בבחינת ג"ד
קודם לדל"ת)כדימהדר אפ" דדל"ת כנ"ל מה שאיןכן אםנזונין(בהזגכיומת'ני
ו
אז יהיה יכול להיות בחינת ר"ג (הדל"ת קודמת לגימ"ל) שאין צריך
ליהדר אפ" דדל"ת מהגימ"ל וז"ש אין בן דוד בא עד שיתבקש ד"ג
(שיהיה בבחינת נהנין בזכותו וצדקתוכנ'י) לחולה (הנפש) ולא ימצא
(מפני שיהיה הדור חשוך כל כך עד שלא ימצאו צדיק שנתרפא לגמרי
מחולי הנפש ונזון בזכותו) כנ"ל .ואז ירחם דהום יתברך ויאמר למעני
אעשה ויגאלנו בקרוב במהרה בימינו אמן .עכ"ד אאמו"ר הקדוש ז"'ע:

פו.

שמעתי מאבותיהקדישיםז"'ע בשםרבינו הקדחה רבשכבה"ג
הבעש"ט ז"'עכי הוא בא לעולם הזה לתקן תיקון
ם ואשרהיה עומד העולםברפיון בקלקולם בשלשה עמודים שהעולם
עיל
עומד עליהם (תורה עבודה גמ"ח) כי עשר התור"ה קלקלו הבעלי
דרשני"ם שנסעו מעיר לעיר ואמרו דרשות של דופי לעורעיני העולם
ובדו להם מדרשים פליאים ותירצו אותם חשם היו בעצמ1תם קלים
ונוכלים .ועמוד העבודיה קלקלו החזני"םהיציעים בקלותם ופחזותםכי
בימינו אין לנו רק התפלה שבמקום תמידים תיקטם וזהו העבוד"ה
בגלותנו (בעוה"ר) [וכבהצר כבר צווחו עליהם בדורו הני קמאי בבכור
שור ודעימיה ז"ל] ועמוד הגמ"ח קלקלו העיתטי"ם הקלים לאשד אמדו
חז"לבתענית[יף כ"ג ע"כ]גבי אבאחלקיה רקדים סלקעננאמהאיזויתא
דהוות קיימא דביתהו דמרלעניש דידיה משום דאיתתא שכיתא בביתא
י וכן אמרינן בכתובות [דף ס"ז ע"כ]
ויהבא ריפתא לעניי ומקרבי הניית
ופירש"י ומקרבא אהנהתי הנאתי משמנת שאני פחלקת לחם ובשר וכו'

דברי מהיורא תליתאי רצורה

תעו

א בממון וכנזכר שם בכתובות) השלידי שנתנו לאכוללעניים מבשד
(י
נבלותוטריפות שהאכילו השו"ב הקלים נמצאו שלא עשו גמ"ח דק שעוד
הכשילו את העניים הסובבים ממקום למקום :על כן היה כל ג' עמודים
רופפים עד שבא רבינו הבעש"ט הקדוש ז"'ע והיה בתחלת ימיו שו"ב
ומח"כ בהתגלותו התפלל לפני העמוד וציה ש"ץ ועודד לב העולם
בתפלותיו בקולות נוראות (וכמבואר ברבדינו בד"ת מהרורא תניינא שת
ס' עיי"ש) והיה שמד מאמרי תודות על דדך האמתכדי לתקן כל אלו
הקלקולים ולהעמיד תיקת עולם על מכונו עד כאן שמעתי כנ"ל:

פז.

אמנם שם באבות זהו [בפ"א משנה ב'] עלפילשה רבדים העולם
עומדוכו'כנ"ל ושם [במשנה -ח] דשב"ג אומדעל שלשה
דבדיס העולם קיים האמת והדין ודיקלום וכתב שם דבדטנודא דהיינו
ישובן של בני אדם מתקתם ואינו הג' דבדים דלעיל שהעולם נברא
ונתייסד עליהם עיי"ש וי"ל רמז הכתוב [תהלים כ"ג ב'] בנאות דשא
ידביצני על מי מנוחות ינהלני היינו דש"א (ד"ת א'מת דרן שולום)
ידביצני (ועלידי זה) עלמי מנוחותינהלני (ישובן שלבני אדם מתקיים
בדדך מנוחה השקט והסתדרות השלום) וכנ'ע[ .שיק מזה בחמשה מאמרות
מאטר הלקוטות אות הג באופן

אחר קצת]:

א"י בזה עוד באופן אחר ע"ד פנימי קצת במזמור לדוד ה' רעי לא
אחסד (הכוונה
כי נמשך השפע מש"ע נשורין) על מי
הח'ני
ד
א
ה
ב
י במעגלי צדק (דרך הז"א)עיי'ץ 2בסידור
ר
ג
ו
מנוחות (חסד)ינהלני ינ
)
י
נ
צ
י
ב
ד
י
ה
נ
ה
האריתך (ולא כתב שם על בנאות דשא
וי"ל כי ידוע
שהשפע צדיך לילך בע"כ דרך היסוד נטל לשמאלא כמבואר בתיזוה"ק
(ובספריו של אאמו"דז"'עבביה"דהענין)כי צ"ל דדך הגבוד"ה כשמאל
כדי שתצמצם השפע של חסד שלא תלך לחיצונים ח"ו וזהו נלע"ד
השלמת הכונה הנ"ל בנאות דש"א [ד"תד"ןשילום א'מתהיינו עלידי
דין גבוד"ה כנ"ל שלו"ם היסוד דנטל לשמאלא חדלידי זה בא ממוזג

תעח

דברי

מהיורא תליתאי רצררחה

למדת אמ"ת ל"א ומשר להיסעד למשפיע וששד)ירביצני עלמי מנוחות
ינהלני כנ"ל:

פח .מהי מהיי גבר כוננו ודרכו יחפץ[ .תהלים ל"ז ת"ק י"ל על
דרך הידוע מהרמב"ם ז"ל [בשמונה פרקייך כי ומשגהה
(מאתו יתברך שמו .שיזכה האדם לראות ההשגחה כל פרט ופרט
לטובה) הוא סיבת הדביקות (בויתברך שמו) ח'ץ 2מה'מצעדי גבר כונת
(יראה ההשגחה מהשם יתברך אשר כוננו מצעדי דרכיו על כל פסיעה
ופסיעה ,כאשר האדם) ודרכו (יתברך שמו) יחפץ (בדביקות בו יתברך
שמו) כנ"ע מהרמב"ם ז"ל:

י

פט.

י

א"י דרך שאמדו ללע [שבת דף ע"ז ע"ב]מי
ש עמי מסגן
ברישא ודור אימרי כברייתו של עולם דבריישא חשוכא
והרר נהורא וכבר נכבדות מדובר בו בדברי חז"ל בע"ח מהאריז"ל אמנם
בפשטותהענין כבדדיברנו מזהבעה"י במקום אחרכיכןהוא בכל דבר
וגעושים ובפרט לכוון דרכו לתקן ולילך בדרך הטוב וטעץ כי בתחלה
יראוסיבות המונעות כאשר הראה הבע"ד ר"ללפני אברהםאבינו קודם
העקידהכהנהוכהנה והוא בבחינתעיזי מסגןברישא השוכא (אמצם סובא
גניז בגווייהו רצוע יתברך שש להטיב למראיוכי לכך ברא עולם גם
שהיה במחשבה במה"ד הלא סתרי אהדדי והמ'* מ"ש דאריז"ל בתחלת
הע"ח כשעלה ברצתויתברך שמו לבדוא את השלםכדילהטיבלברואיו)
ודור (י"ל בבחינת הד"ר מלך השמיני באוד פני מלך חף"ם) נהוד"א
(אריר חסדו יתברך שמו נתגלה כאשר יעמדובנסיון שלא לעבוד ליצרו
והמפתים גונדאדיליה דק ליוצרו יתברך שמה וזום שאמר הכתוב נמשלי
מ' ס"ק מצעדי גב"ך כונם [בורזלה נראה שמונהגים עטו בבוכנת
גמר גבושם וכן נקרא ברוב פעמים בכתוב ע"ש זה בדוונוצות הנזכר
כמו [איכה ג ,א')אניהכב"ר ראהעני.וכן מ"ש [שםל"שגב"רעלחטאיו.
[איוב -ד -דן אם יפת גביר היהיה[ .תהלים ס"ט מ"ח] סף גב"ך יהיה,

מי

דולרי מהדורא תליתאי רצררשוע

תש

[ירמיה מ"ב ל'] גב"ך לא יצלחבימיו[ .איכה ג' ל"ה] להטות משפש גב"ד.
וכן כיוצא והתל מבחינתעיזי מסגןברישא כנ"ל השה"ש נתגלה) ודרכו
יחפץ (יתברך שמו ברצונו והנצו הקדום להטיב בחסדו דפנימי) כנזכר:

סב.

מה שאמדתי בדרוש בהספידא דגאת עולם שר התורה ז"ל
ובהתעוררות לקבל את בם הגדול בתורה ויד"א למלא
מקומו כרשילוואמרתי זה (שרם כלותי"ב חודש .והקמת מצבתו)בבית
הכנסת שם והשלמת הדוזש בבית החשם דשם .ופרטים בעה"י תמצית
רבדיםמדדוים דגזכד.

הנה אח 9ורעש אל יפלאבעיניכם מדוע באתי הנה עד הלום במרחק
כזה להקמת המצבה של רבכם הגאת המובהק ז"ל אבדפה"ק
ומלאתי רצתכם גם אחרי דפיקות והפצרות רבות הבטחתי אתכם לבוא
ושמדתי הבשחתיבעה"י אך הלא מדעכיאיןזהדרכילנסוע באלהמסעי
ובפרש בדרך מרחק ואושראין זה דרך אבותי הקדורכם ז"ל ובפרשכי
בעיקר הקמת המצבה אמתו חז"ל [שקלט דף ז' ע"א]אין ששין נפשות
לצחקים דבריהם הם זכרתם ואם כן מה קלל דורש שעושים בהקמת
מצבה של אדם גדול ומפורסם הלא אדרבאלפי גדולתויחזראיןצריכים
להקמת מצבתו אמנם באמת כבר דמויכו בזה למעניתם בשו"ת וספרים
לבאר כי נכת דגשנהג מאבוהינו הקדושים מעולם שעוטרם לגשנים
וצדיקים ציונים גדוליםינץ שארן זה המצבה להם לתכלית זכר האדם
דג5טר שהיה זה בעולם ושיהרה זה האבן למזכרתניזם (כמו שיחשבו
באדם פשוט) ובצדיקים וגבעים א"צ זה כללכי "דבריהם הם זכרונם"
וממילא לא ישתלם את חעתם וקיומם בשלם ודה על קץ שמעתתא
דרעק בפינו והצררך לצען המצבה דקלידע מהוכן קבורתם לבד אטע
רמקום לכמר הווה (היען גשנם חשר" ד5פע שמה) ולהתפלל ששף
ש"ש במצבת רחל בתוהתך נברוזות ל"ה כנן ההש מצבתקמירת רחל עד
היוםויפלאלסיפרה טרש פושןיתר מצבתקיבורת" רהל תצהדי במנשרו

תפ
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"מצבת רחל"כי הלא החי שאינו קבוראיל צריך למצבה וממילא ידעו
סוגיא הכוונה היינו המצבה לקבורתה אך באמת רחל אמנו איל צריכה
לזכדת מצבתה כי הלא מקרא מלא ריבד הכתוב [יכמיה ל"א ט"ו] קול
בדמה נשמע בכי תמרורים דחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה
כי איננו ואנחנו זוכרים אותה בכל עת ועונהכי היא העומדת בערנו
בשמי מרום עדי נזכה להגאל ולצאת מגלות החל והחשוך הלז אם כן
אינה צריכה למצבת אבן למזכרת עולם על כן דייק הכתוב רק מצבת
"קבורת" רחל דייקא מצבתה לקבורתה הוא לזכר לידע בדיוק מקום

"קבורתה" ולא לה לנפשה שהיתה בעולם וכנ"ל [וכבר כתבנו מזה גם
כן במקום אחד בחי' בעה"י ובת" זכרון צדיקים בהספד על אאזמו"ד
הגה"קזי"ע מפה"ק ועוד בכמה דוכתי].

ודקנה במ"ש [שקלים דף ז' ע"א] דבריהם הם זכרונם כנזכר יתכן שפיר
על הגאון החריף המנוח שאנו עוסקיםבזכרון הספידו עלפי מה
שכתבתי כבר בתרעא זעירא (הקדמה) למנחת אלעזר [חלק א'] עה"כ
[תהלים קהל ט"ו] בחוקותיך אשתעשע לא אשכח דברךכימי שהוא עוסק
בפלפולי התורה להשתעשע לסלסל ולפלפלאז א"צ ולא נגודעליוגזירת
השכחהעי"'ש באודךוהנה אמרוחו"ל בקדושין [דף ל"ע ע"א] הכס שמחל
ה ודא דכתיב [שם א' ב']
על כבודו כבודו מחול אמר רבא תורה דילי
"ובתורתו"יהגהיומםולילהפירש"י משלמדהוגרסההיא נקראת"תודתו"
(ההנו תודתודיליה)ועדייןצדיך ביאורוכי בשביל שלמדה וגרסה קנאה
לעצמושיהיה נקרא תורת עצמו (ריליה) הלא למר רק תודת ה'לקיים
רצונו יתברך אולם יש להבין במי שמחדשהידושי תורה בכל עת ועונה
מפלפל ומסלסלומוסיף אקמץ כנ"ל ואםכן הדברי תורה וחידושים האלו
אםכי הכל נמסר למשה דבינו מסיני אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד
(היקע
לחדש מ"מ הלא נגלו הת"ת אלו עלידו הכלמלאיגיעתו
ג
ו
ילהעמיק
ירעסתו
כמ"ש [שם ל'] גרמה נפשי וכמ"ש בספרים שמשבר גוש לנג
בל'ת) לאהיונגליםהחידושים אלו ואםכןזזת שפיר חורתודיליהוז"ש

דברי מהיורא תליתאי רצורה

תפא

"ונתודתו" יהגה יומם ולילה ובזה יובן המשך הכתוב והיה כעץ שתול
על פלגי מים אשר פררו יתן בעתו (היינו שעושה פידו"ת ומחדש
חידושיםברבדי תורה בכליום ובכל שעה)וזהו נקרא "ובתורתו" (דיליה)
יהגהיומםולילהכנזכר .וז"ש "דבריהם" (מה שחידשו הם בעצמם תודתו
דיליה כנזכד) הם "זכרונם" (עלידיזהיזכד"ו ד"ת ולאיבואו תחתגזירת
השכחה שאמדו חז"ל כית שמפלפלים ומעיינים ועל ידי זה יחדשו
החידושים) כנ"ל מהקדמתי במנח"א ח"א .וזהו יתכן שפיד על הגאת
שהיה נודע בגודל חריפתו המחדים בכליום תמיד חידושים
המנוח
'
דביםיה
יהדים ידדו בקעות באופנים שונים אופן בתוך אופן עד אין
נו
על
חקר .ובזה היה עוסק יומם ולילה בעומק עיונו ובגודל חכמתו .קשה
מציאתו .וכמעט לא נדאה דוגמתו .ומצורף למדת אמיתתו .אשר לא נשא
פנים ולא החניף לשום אדם ואשר זהו גדם לוחיי צער ר"ל ורדיפות
משונאים רבים כאשד הוא בעוה"ד ובדודותינו ביותר הוא לא שם לבו
לזה דק בתודת ה' חפצו ובתודת"ו יהגה יומם ולילה כנ"ל וזהו שאמרו
חז"ל בב"ב(ין הב ע"א] חכם עדיף מנביא (ומה שאסמכוהו שם אקרא
(תהלים צ' הב] ונביא לבב חכמה הוא דק רמז ואסמכתא)והענין מובןכי
החכ"ם יש לועיכובים ומניעות דבות בפרט לחכם ממש בחכמת התורה
ומעיין והוגהבו שנגזר קליהם למלמדו תורה מתוך צעד וטירדות ובהלות
ורדיפות ד"לכידוע ממדרש ותנא דבי אליהו (ומובא בשמחת הרגל על רות
בהקרמחק מה שאין כן הנבי"א שטומע מפי ה' שאין לו נסיונות כל כך
באמונתו ועמידת מדתוכיון שרואה בנבואתו מה שאין כןהנסית לחכם
והעיקר הוא מי שעומדבנסית יותרכי לכך ניתנה התורה לישראל ולא
בשבת ולכך הבם עדיף מנביא .וזהו
למלאכי השרת כמו שאמדו
י
ח
ן אומרים ב28י מת אלא דבריו של מת
שאמרו חז'ע (ברכות רף ג' ע"בן
'י
זא
ואמרינן שם דבדברי תורהמיירי .וההם כדברים דוהו "דבריו" של מת
מה שחידשדברי'ובדברי תורה סההודברי תורתואומרים בשבצןוהספדו
חין "בפניתו של מת" כמו שאמדו חז'ע נשבת דף מ"ג ע"אן דהמך רב
אתיםלי בדנפדא מקים דהתם קאעעא וההנו בפנ"'ו גם כשמספידים

תפב
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(תוך י"ב חודש) בבית הכנסת או בבית החיםמעים דהת'ש קאימנ"א
דהואבפני"ו(וכמתימרים שמועהמפיו שפתותיו דובבות וכו') וששמרים
דברי"וכנזכר אולםלזההיהדי כשיתקבצו התלומדיחכמיםמבני קהלתו
ומשפחתווגםמרבנים השכנים הסמוכיםעל קברו קודםהיא"צ שלו (עמל
בשבת קודש הגוהף'ש) לומר דברי תורה מפיו והיינו חידושיו (וכנזכר
בר"12י סוף יבמות בשם תשובת הגאונים שמתכנסיםביום שמת בו אדם
גדול על קברו מסביבותו לומר דברי תורה בשמו)ועדיין יפלאכי למה
באתי ממרחקלזה.
אולם אודיעכם בזה ועתה באתי לעוררכם הקהל הקודש הזה ורוב
ף ע"ח ע"ב ,וע"ס ע"א]
הנכספיםהע"י .הנה אמרוחז"לביבמות(י
על שאול שלא נספד כהלכה היה נגזר רעבת וסכ"נ ר"ל ואמרו שאול
נפקי להו תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיה .כפירש"י שם לפי
שמקבלין תנחומין על המת לאחרי'ב תודש כדאמרינן במועד קטן (יף
ב"א ע"כ] והחנולפי שגזרו על המת שישתכח מהלב לאחרי'ב חודש על
כן לאו צרח ארעעואין שייכות עוד לר5פמיו לעורר מה שכבר נשכח
צרתו מלבו והתינח בדרך העולם הנדוג בסתם אבל כשנגזר מן השמים
גזירה רעה ר'ע כזו רעבון של מות וסכנת נפשות היתכן לומר שבשביל
שאין הדרך והמנהג למיספד לאחר י'ב חודש בשביל זה לא יספידוון
(לאחר י"ב חודש) לתקן העון הזה להשיר מכת מות של רועבת מבע
ישראלובמילתא דלא שכיחס לא שייך מנהג ומגל שכן בסככת נפשות
שומא דוחה אפילו איסורא הלא מנהגא בלבד .ו"ע עלפי דברי הזוה"ק
הנודעים וזעא בדברי חז"ל בש"ס נשבת קג"ב ע"בן גם כן מששמה לאחר
י"ב חודש קולה מקם-ו שבתוךי"ב חודש הוא פוקדת את הגוףשייתה
אתו בצוותא חרא כלימיחייו ומהאבלת עליו ולאחר י"ב חודש עולה
דאינה יורדת בעולם הזה (רק הטבלא דגרמי שנשאר על עצמותיו בקברו
ולעת מצוא יתפללו עלידי זה על קברו) וז"ש בגמראכי לאחר "'ב
חודש לשן דרכיה (שאין לו קוד דרך לבוא בחזרה לכאןאפילו על קברו)

דברי

מהיורא תליתאי קודרה

תפג

ואםכן מהזהיועיל הד5פד שהוא דק כדקאמד דב משום דהתם קאימנא
כנ"ל מה שאין כן לאחד י"ב חודש שאיע בא עוד לעגלם הוה אם כן
ה א ד בזה
מהיצילויועיל ההספר אז כיל שאינו באענד לשמוע
להנפטד להמליץ טוב בעדנו נושפיד אמרו בש"ס יבמות שם בשם דוד
המלך ע"ה).

היא

אמנם אנחנו עומרם כעתתוךי"ב חודשהיינואיזוימים קודםהיא"צ
ל נס"ק דף כ"ז ע"ב
תכלית הי"ב חודש כנ"ל .והנה אמרו חצי
וב"כ דף קט"ז ע"א] אל תבכו לבעז וגו' בכו בכה להולך בלא בנים וי"ל
דהנה עיקרענין ההספד הוא לתקן על לשעבדכי באמת הצועק לשעבר
אינוענין כלל רק שעלידי ההספדוהחייתן אל לבו או שיתע אל לבם
להחזיקבידבניו וב"ב שישארו במשטרתו ופרנסתו בכבודכיון שכל אחד
יופים עללבואולי הוא גרם בחטאיו אתמיתתו .ובפרט בגדול הדוד ודב
העיר לבני קהלתו .וכמו שאמדו חז'ל בכמה מקומות .ויצה מצינו
בתשובת הראשונים ז"לומצויץ במג"א מימן תתב]כידמירלח שליח גם
בשכד .ונהרג השליח עם כל זה צדיך לקבל תשובה וגם לב"ב ובניו
צריך לפדנס בכבוד .אולם זוח למי מפציח בנים אבל להולך בלא בנים
ד'לאין שום תכלית ההספד רק הבכיה והחי יתן אל לבו דברים של
מיתהדיספדיספדוניהעוכמוהיאמרוחז"ל בנצעדקטן נדף כ"ח ע"ב])וז"ש
ק בכיה בלבד בלי תכלית התיקת למצב בניו) לדולך בלא
בכו בכהיר
בניםנומסיט דבתוב)כי לאישובוראהקוד את ארץמולדתו.כיתשאין
לו דרך בארץ עהלז) ממולדתו עשהעסרר אחריו) בעולם הזה .מה שאין
כןמי שהניח בנים שיכול לתקן עכ"פבבניו .והנה אתם הקהלה קדושה
וכריציץהן מודעת ושת לבלכי הרב דשרו'ק היה נפלאמגביני דהור.
ואנשיריב מקופלתכםומחוץכנודע גרנד ממש אתפטירתו ומקוהם בכם
קול דמי אחיך ורבך צועקים מן האדמה והנה השאיר אחריו ברכה בן
גדול בתורההי'ב יד"א ובעל מדחן טובות נכבד ומהלל עדלהפליאדין
רפיש מדכיתאבי אמו הגה"צ המפורפם המר דמע אשר השיברביםמעון

תפד
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לאלפים מישראל זי"ע .זהו מקצת שבחו בפניו (להיות עומד בביהכ"נ
כעת אתנו נ"י) ומרוע עכבתם עד עתה מלעשות בחירה של הרב וכפי
הנשמע הרוב עמו לקבלו לרב אב"ך ממלא מקום אביו הגאון הנ"ל .וגם
לדעת החולקים ומקילים בחזקת ל ה לבנו (הוא הגאון החסיך
מפשעווארסק זצ"ל) בשו"ת משיב כהלכהבראייתו מריש ש'ש ר"ה במלך
בן מלך ואימניעלי" מארר אף עלפיכן קורם שנתמנה בהחלט אפילו
הוא מלךבן מלךאינו מלך בחזקה מכל שכןלגבי רבדילפינן רק מהתם
אבל התם מיירי דהרוב לא יחפצו בו אבל הכא גם המיעוט המעכבים
מודים שהוא ראוי בנו למלאות מקומו והרוב חפציםבו אםכן כ"ע מורו
פשוט וברור שאתם מחוייבים תיובא ומצוה איכא לעשות אסיפה כללית
על בחירת הרב כפי תקעת עירכם ועלפי רוב ריעות כן יקום לטובה
בעה"י עלפי התורה.

ל שאמרו חז"ל כנ"לאין אומריםבפני מת אלא דבריו של מתהיינו
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רבריו
מיתתי
(ר"ל) ולא אוכל (ולא אחפוץ) לבא בחזרה לעולם הזהיע
יתחיית המתים
במרוה בימינו .על כל פנים תעשו נא לי זאת לקבל את בני ההגון
 .וזהו רברי"ו של מת
למלאות מקומי ולא יבושהמעיין ולא יקצץהאיו,
שהיה רובר באזניכם אם היה יכול לרבך .ואמרו חז"ל בילקוט תהלים
[גמז תשפ"ז]איןבין ר~דיקיםהחיים להצדיקים שמתו אלאהדיבו"ר בלבד
עכל"ה ויתפרש שפיר בזהשהיינו "הדיבור" שלאיוכלוהצדיקים המתים
לרבך (רבר"'ו של מת) זהו אומרים בפנינו (בשמו) אנחנו החיים בעה"י
אשר נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימית ולאורך ימים ושנים טובים.
וזהו אשר הוצרכתי לבא לכאןכי רבכם לא נספד כהלכה אז (וחוששני
מעת זה ר"ל להקהלה ולכל העולם) חהגם קוהיו אז רבנים וגדולים בעת
הלויה לאקיימו "כהלכה" לעשות (כהלכה ותורה)אסיפת הקהלעלאודות
בע הנ'ץ לקבלו ויהיה נחת רוח להנפטר גם כן וכבוד התורה והקהלה
ובבכיה בלבד (למי ומהניח בנים דישיחם כנ"ל) לא יצנן
[ובררך

""
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תפה

צחות ורמז אמדנו שלא נספד כהלכ"ה כי קה"ל הלכ"ה כבית היל"ל]
ועתה בנח אחיורעיי שמעו בקול תורה וטוב לכם לתקן על כל פנים
קודם כלות הי'צ חודש לקרוא היום עצרה .הפיטדת אח"כ בחידה .וה'
יעזרנו במהרהבימינו בכ"ע:
ולמען כבוד התורה
ל"ח] תתהפך כחומר חותם ויתייצבו כמו לבוש .ופירש"י שם
דהיינו שיעמדו הצדיקים בלבושיהם בתחית המתים אמנם רישיה דקרא
תתהפך כחומר חותםהיינוכי דדך "החותם" כשיחוקקוהוצריכין לרשום
בע"ע להיפך מדרכו הישדהיינו שיחוקקוהו משמאללימין ו)מכשיניחוהו
על הנייר חתום יראו אותו ביושר כן הוא החומ"ר העכור בעולם הזה
יאמרו הדב וכו' מת (עלידי שונאיו) והמהחיים .אמנם .תתהפך כחומר
(העכוד כנזכר [וכמו שאמרו חז'ע [ב"ב דף " ע"בן עולם הפוך ראיתי
עליונים למסה ותחתונים למעלה וכ"ל עולם ברור דאית] שבעולם הוה
החומריי תופשים ואומרים הדבר בהיפוכו כנזכר וכמו עשיית מעשה)
חותם( .אמנם באמת אתם הגאת נשמתובגנזי מרומים חים בכח תורתכם
ויפוצומעיינותיכםחוצה ויתפשטוחידושי חכמתכם.ונעיכירווידעוכולם
כי אתםחיים בעולם הבא וגם בעולם הזה בבחינת רוחחיים .וצדיקים
במיתתם נקראו חהם וגםמי שהניח בן כמתעו למלאות מקומו לא נקרא
מת וכמו שאמרו חז"ל גבי דוד מלכנו .אמנם המה שונאיכם ומנגדיכם
נקראו מתיםכי כבר כסו פניהם כשולי קדירה ובעה"נ התחיל להשגלות
קלונם .ומגמת נצחונם .וישובו וינחמו ממעשיהם וגם בעה'ץ יהיה
לנכתבים המחזיקים ביד בניכם שליט"א העלידי זה יהיה בטל מפילא
שנאתם גם קנאתםעדי נזכה במהרה ביסרת לזמן) ויתחצבו ככף לבוש
(היעמדו בתחיה כנ"ע מדברי חז"ל ודקרי נ"ע)כןיתמרנוויושיענו השם
יתברך בביאת גואל צדק במהרה בימינו וחיים ושלום 3ר הבדלם.
פלפול דרוש ומוסר והמסתעף לטובה בעזה'ץ
(והארכתי עוד בדברי
של הגאת המנוח ז"ל אליו נאמד עדה'ע [איונ

השכמ'או:,

תפו
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צא .בכורות [דף ה' ע"א] א"ך כלעזך ר' יוחנן תזיר בהילמא
דמהלתאמלביתאאמיילוכו'כו' איפכאמתנינן לה
וכו' ואפכיתנמי תיובתא ואפכיתו לה להא דר' אתקמר(פירש"י ואמריתו
ריש לקישחזאי בחלום ומתריץליה למלתיה דריש לקיש והא ר' אלעזר
תלמידודר'יוחנןהוה עכל"ה)וצריךביאור והבנהדכיבשבילדר' אלעזר
תלמידו של ריוחנן ולא שלרישלקישע"כ לאהיהיכול לרופתולריש
לקיש בחלוםהרי מצינו כמו כן בב'צ [דף קמ"ג ע"א]דה"א ר' הונא בך
שיא בחלמא דמותיב רב אויא תיובתא עי"ש השף שלא היה רב הונא
תלמידו כלל .אלא בעל כרון דצריכין ליישב דוצה בכל מקום דחזאי
בחלמא היית היכא שיישב דבריו ע"כ בא לו מקודם ש אח'ע כעין
אחזוקי טיבותא בפרט בר' אלעזר גבי ר' יוחנן וכמו דאמרינן להלן
בבכורות [ין נ"י ע"א] אמר ר"א ר' הדשן חזאי בחילמא מילתא מעליא
קטינאונע בפנדות [דף ס"ד ע"ב] גםכן שראה ר אלעזר לר' הדשן בהלום
כנזכר .ואמרינן ביבמות[יו צ"ו ע"ב] לאמדו לר' יוחנן אשר ר' אלעזר
תלמידך יושב ודורש סתם ההכליודעיןכי של ד'יוחנן הוא חזרתו נכל
כך היה דבוק התלמיד לרב הלז) וכן הוא בירחשלמי שקלים נה"ב הלכה
ה'] עי"שולפי זה שבן מה שיינחת כל כךהיסוד שעמד ר' אלעזר על
שראה רבו ר'יהתבן שעלידי זה יאמרמעידנא מעליא לחשב דברי רבו
ל בהתדבקות נפשם
והרי זה סבה" מתוה והתגלות דוחיהםלצדיקיםכאי
ק
ח
ב
אלחיק אטעם וחדר הורתם אשרבגןעדןטיוחתם .ה רבותם .בתורתם
חעהאתם .בשורש קדושת נשמכם ,ומנתינת עיבוד נשמה אשר יבודר
לרשעו בתודת ועבודת השם יתברך כמדע בהאבידם .מה שאיןכן על
חלובות בלבד .בודאי לא יעמידו כ"כ יסוד .רק החלומות שלהם היו
ברורים בשורש נפשםכנזכר .עלכןשפירבצבןדברי רשן*ז"לבבכורות
דגזכר.כי אםשסכינן גם להאי מעשה דהחלום שראה ע"א את ריחשנן
ונאמר שדאה את ר"ל (הגם שמצית כמה שרזן גםמי שטופ רבו כנ"ל
אוושב"ב .מכל פקחם) הוא דוחק גדול (במה שסמך כל כך על החלום)
כיון שתעורבו .וריש לקיש הוא רק תלומד ר' ערצןכנ"למלשין רקס*

דברי מהיורא תליתאי וזררה

תפז

ז'ע ואשו ששך התגלות רווח וכמו דמציט כמה פעמים כזה שהרהרגיל
כן ר"א לראות את רבווהויליה לסימנא ולמחזה מבא שיישבבכי טוב
שמעתת"כנ'י.
אכן זמ לאזכיתילהבין בש"ס מנהותניו ס"ז ע"א] דבעי רבא גלגל
"04טהעיסהנלענין חלה)וכו' ד"ההיאאפילו רמאירור'יהודה
עמ' אר דלמא ר'יוסי ור' שמעת קווני לה וכו' אמר רבא ידנו רעהא
דאחזיה בעלמאנהינו פתרת האיבעיא וכפאן מיתוקמא) הדר אמר רבא
ת"דמירוח העכו'ט פוטרוכו' נולאידעתי אם הגידזה רבא אח'צ שווי
שגילו לו בחלוםכן ש מדעתיהנתיישב כן כחת יהיהאיך שיהיה א"ע
מובן) איך ממך רבא בזה במה שביקש לגלות לו בחלום לענין הלכה
וכמץ מתוקבל כנזכר .הא פסקיק נגשין דף נ"ב ע"אן דך"מ לא אשגח
בזהאפילו דאתהליה בחלמיהאני להרוס ואזה לבנותוכןבסנהדריןניו
ל' ע"א] לקרין שנמטר לואביו בחלום מעות מעשר הם מה שמונחים שם
ומצאם ת5עלפיכן לא משגחינן בחלום גםל"1מראופטקינןכןבש'"צ
ור"מנייחויי"ה סעיף ח'ן רדון מה שכתב בזה התשב"ץ וגם בתשובת
שיבתצית ואכם-ל ועכ"פ בזה לא זכיתי להבין למה ביקש לגלות לו
בהלוםלענין הלכה וגם למה בזה דוקא פ"א מציה שביקש רבא על ככה
וצ"ע והשםיאירעיניה במהרה בימיה בכ"ע:

צב .בירושלמי קדתכן ת"א הלכה דן גדול דברעוזיא כפריעת
חוב מדבר שתרעכפריעתחובעי"'ושבקרבןעדה
ובפני מעטה נדהקיבן עדה פירש משום קרוא פצות פריעתויב גם כן
ובפני טהרהפירש דושאכעין גדולהבנטוהונטשהלפי שטאמזהעל הדבר
הוא דואג ומצטער תמידפן יעבור הבי סו בפריעת בעל חוב שמוטל
עללבו ודואג על ככה אבל בשמירת ששךריטטת איט משנמטרכי אם
מפני יראת המקום שלנר עכ"ד)ודברי שצקשםנבבטוטז"ה)צריכיםתבלין
ופירהשלפירוששם .וי"ל עלפי מה ששומעתי בעפם הבשע הקדחשהמהידי

תפח
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מפשיסחא ז"'ע ברברי הש"ס שבת (דף ט' ע"כ " ,ע"א] לענין תפלת
ערבית מכי שרא ליה המייניה (ומהתיר חגורו) לא מטרחינן ליה וכו',
מתקיף לה רב ששת טריחותא לפיסר המייניה ועוד ליקו הכי וליצלי
(ותירצו) משום שנאמר (עמוס ד']הכון לקראתאלקיךישראל והקשוהתוס'
דלמה לא תחש לתרץ קועקעקפייתאדכיטריחותאלמיסר החפניהותירץ
הקדוש הנ"ל דעלידי תירוצא דש"ס (כנזכר) משום שנאמרהכון לקראת
אלקיך ישראל מתורץ בחרא מחתא גם קושיא הראשונה רוכי טריחותא
רכיל שאסור להתפלל בלא חגורה משום הכון וגו' על יזר זה מתגבר
היצה"ר ומטיל עליו עחפות שלא יאסור חגורתו ויתפלל ושוב טירחא
גדולה הוא להתעורר ולהתגבר על היצה"ר ושוב מתורץ גם קושיא
הראשונהוכי טריחותא למיסר המייניה כנזכר עכ"ר הקרוש הנ"לזי"ע
השלפי זה מובן היטב הכא בירושלמי דמצוה שאינהעליו חיובית אינו
מתגבר היצה"ר כל כך למונעו וכיון שאין היצה"ר מסיתו כל כך אין
הנסיון גדול מה שאין כן במצוה חיובית שהיצה"ר פתגבר לעופת זה
מאוד למונעו ולמחטיאו (וע"כ גדול המצווה ונמשה ממי שאינו מצווה
חששה שאין היצה"ר מתגבר כל כך כנגרו כנזכר) והוי כפרעון חובו
חיוביתעליוועלידיזההיצר הרע מתגבר בכחהניגודוכעזילחוםוינצחו
ויעשה עלכן גדול מצוה שנניא כפריעת חוב פמצוה שאינה פריעת חוב
כנזכר:

121זדק י"ל ברברי הירושלמי להלן שם קדושין (פ"א הלכה ח'] והטיבך
והרבך מאבותיך פטורין היו ומבחייבו ואזם פטורים וזיתם
ונתכתבתםאבותיך לאהיהעליהםעול מלכות (ע"כ לאהיהרבסיוןגדול
פפני שלא היה בגוד) ואתם אף עלפי שיש עליכם עול מלכות
י
'
כ
ע
הירהשלפי(והייםכנזכרכיק שישעליהםניגודמעולמלכיותע"כהנסיון
גדול) ובזה הרבך מאבותיך כנ"ל:

צג.
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תפס

בברכת ישתבח שמך וכו' שיד ושבחה וכו' ומלכות (הי"ג
שבחים) הכונה על תיבת מלכו"ת נגד מדה ה"'ג
ונק"הוכנגרנוזל"'םמ"ןלבנו"ן כמ"שבסירור"'ל כפשוטועלפי הנודע
מספרי הרמ"ע מפאת ז"לכי מז"ל מלשון [שה"ש ד' ט"ו]עווליםמןלבנת
וכמו [במדבר כ"ז ד'] יז"ל מים מדליו והיינו מרצון העליק יתברך שמו
ן מה שאמרו חז"ל [חי"ק דף כ"ח ע"א]
ההשפעה מלמעלה למטה ובזהיוב
וציבניומזונילאו בזכותא תליא מילתא אלא בתצ"א תליא מילתאשאין
רבונהכמו שיחשבוהמון 8מהכלתלויבמז"ל(היינוגל"'קבי"א)ותלילה
בלי השגחה פרטית אלא אדרבא זדו דאשמעינןכי באלו ח5בניומזוני
רויתי הנ"ל אינו תלוי (בזכותא) לפי מעשינו למטה רק מרצה העליון
יתברך שמו לבדו מה שנוזלעלינו השפע מדצות הטוב באיזה עתולמי
שירצה (וכדברי הרמ"ע הנ"ל) וזוף רמוז הכונה בסידור בתיבת מלכו"ת
(מדה השג) וכיון שמרת מלכו"ת רפא בבחינת עשיה למטה אל יחשבו
שתלויבסיבות דלמטהוחריצותופתילידיםוכיוצא רקכלזהתלויבמזלא
ופלאה (ע'ע הבונה) ונוזל"'ם מן לבנת על ונק"ה שומא מיל"א תתעה
היינו מה שנוזלויורד ההשפעהמרצונו יתברך שמולבדו (משע"אנפלאה
למזל"א תתאה) כנזכר:

צד .ידוע

מהמדרש דבה ת"ח ה'] בשעה שרצה הקב"ה לבדאת את
אדם רואשון נעשו מלה"שכיתיםכיתיםוכו' אמת שמד
אל יבראמפני שכולו שקרים מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ
וכו' ואמרו מלה"ש להקב"ה עד מתי אתה מבזה שכסים אלסיכסיהנהיך
תעלה האמת מן ה)1ץ שנאמד ותהלים פ"ר אמת מארץ תצמח .וצדת
ואומדדדקיניוחיו .ר"ל בפארסותכי תכלית בריאתהעולםודה בשביל
האדם שיעבוד את השום יתברך בגשמיות העבודהחיש בתת רוחלפניו
(כנודע) כשיכולים לרוש מחשבתו ומעשיו מחגך וסטוץ השפלהחיבי
גשמיותה ולהעלותה בכונתולריח נמרחלרעינו יתברך שמו לאשר הארץ
הגשמיות בטבעה הו1מר 5לת14ה יבקש נפרדכי ו1א מ14ד רחוקהסדיר

תצ
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ה49תעלכן כלענעיהובריותיה בטבען הגשמייודוימריי רק כל אחד
לטובת עצמו וחומרת תאותו המזוהמות ולא לעשות להתכלית רצע הרום
יתברך .וזהו שהואלה מרת אמ"ת באמת אם רצונך לברוא העולם כרי
שיעבדוך וזהו האמת אמנם הלא תברא את העולם חומריי וזהו בטבעו
היפך האמתכייבקשונבראיו רק כל אחד לתאותנגיעתו ולא את האמת
יררשועלכן אמר שפיר (האמת) אליברא .אמנםשפירהשיבולומלאכי
העורת שהשליך אמת ארצההיינו מה שהשליכו הנצוצות הקדושות שהם
שורש האמ"תבעומקהארציותוזהו השלי"ך אמ"ת ארצ"הכנזכר .וממילא
עלידי שנעלו הנצוצות בעבודתהארציותיעלו הנצוצות משם חזןתכלית
האמ"תכית שקלידיזהיהיה נחת רוח להבורא בעבודות הארציות שהם
על ירץנסיונות בשביל תשת הארציותהעל ירץ זה הוא העלאת הנצוצות
ממעמקי החומריות כנזכר וזהו לתכלית האמ"ת כנזכר .העל זה שאלו
להקב"ה עד מתי אתה מבזה טכסיס שלך (כיון שעם כל זה הוא האמת
היינו שורש הנצוצות הקרואות מושלכים בארץ בעמקי השאול .העל זה
השיבו) אמת מארץ תצמח (שיעלה האמת היינו הנצוצות על ידי זה
שהשליכו אותם להארץ הנימרח ושם יסגלו העבודה על ינץ נסיונות
שיורו מוציא יקד מזולל ידי זה אמת מארץ תצמח להוציא צמורם
ויציץציץ ויוצא פרח להרבות נחת רוח לפניו יתברך שמו) כנ"ל:

ווי

שכה.

רנמ"ש שם במדרש שלום שמר אליברא רכוליה קטטה על זה
תפסע העולם כי מה עשו במדת השלום כיע שלא
השליכוזע כמו האמת אם כן למה דחו אותו השת טענתו שטען שלא
יבראוהעולםכנ"נ ושמעתיעלזה בשםצדיק אהד רבר אחד בקצרה
כי כשמשליכיו האמת ממפלא נעשה שלום (ע"כ לא הוה עוד טענה
להשלוםכניע) עכרפח"ח וש"י והמ"י פירושו כאשר ודא בעוה"ר רורפי
שלמונכם גם לוותר על מצות התורה ודת ועקיה רעל ינץ זה יהרסו
יסודותיה השו שמשליכע האמת העלידי זהנעושה שלוםכיאין עוד דבר
החוצץבישלבין הרשע שומן כמובך ה' נשמרנו ממדמות שקר ומלשון

יל
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תצא

דמיה אשד יכנווע בשקד נבשמו של הקב"ה) שלום וכמו שכתבתי כמה
פעמיםבחיבורייבעה"י[ .עייזיע
ה אות ד' מ"ט].

ר2טנחערני מירידנו הרב המאוה"ג החסיד המפורסם מו"ה נפתלי
שרייבער ז"ל מו"צ דקהלה קוו"ד נע"ר צחות ובדיחותא)
ע"ד הש"סזבחים[יר קט"ז ע"א] שכשניתנה תורה לישראלהיהקולוהולך
מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי אומות העולם אחזתן רעדה בהיכליהן
וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו'כו' אמד להם חמדה טובהיש
לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניו שנאמד [תהלים כ"טן עוז לעמו
יתןמיד פתחו כולם ואמרו ה'יברך את עמו בשלוםעכ'ע הגמרא.היינו
דעדה אחזתן למלכי אומות העולם שידעו כשישראל יקבלו התודה
ויקיימוהו אז יבטלו כל האומות העולם ומלכיהן נוכדאיתא בדיש עבודה
זדה ראה ויתרגויים שהתיר ממונם וכל אשד להם) ונתקבצו כולם אצל
ח"ו כדרך בלעם בנבואת
בלעם הר17ע שיתחכם נגד ישראל
*
י
פ
ה
ל
רשעתו ואמר להם חמדה טובהיש להקב"ה ויתנה לישדאלבניו נהללידי
זהידחו את אומות העולם ומלכיהן כנזכר וכשישראל ישמדו התורהאין
לו עצה לדחות את ישראל ממעמדן .ואמר להם עוד בלעם) ה'עוז לעמו
יתן נשנתנה להם תודה לישדאל מפני שהםעזיןותקיפין כנגד היצה"ר.
וכדאיתא [ביצה ע"ה ע"ב]) רגל זה השיבו אומות העולם מיד פתחו כולם
יברך את עמו בשלום נשיברך אותם ברודפי שלום כלומד שלמוני"ם
שירצו לפשרבין הפושעים ולוותר עלידיזה מהתורהרעלידי זה ידוש
כל הדת מעט מעטובזה התנחמו אומות העולם שעל ינץ זהיפלו ישראל
[ח"ו] והמהיתקיימו[חלילה] וישראליגלו על ינץ זה כשלאיקיימו הדת)
עכ"ר הנ"ל אםכי הם דרך בדיחותא אך אפילו שיחתחולין של תלמיד
חכם שיש בו דיעה כמותו נז'ע)צדיכין לימוד מכל שכן מי שאמד זה
מהירוע בחוש אשד כן הואחיש החויב כמה קהלות אשד דרבנים נטו
ראשם שתכסו באדרת שער של תשלום כנ"ל .וכבר כתבתי מזה בח"
חיים השלום עה"ת פרחות פינחס עה"כבקנים את קנאתי לכן הננינוונן

תצב

דברי מהיורא תליתאי לצררה

לו אתבריתי שלום (האמיתי) ואף עלפיכן הוא וא"ו קסיעא של שלו"ם
לאשרבגלותנואי אפשרזה בעקימות רק כשיבא מלכותבית דוד במהרה
בימינו שנקרא שלום כמ"ש שם [בפרשת נשא] עה"כ וישם לך שלום[ :יעכז
בדברינו בדברי חורה מה"ק אות ג"ז עי"ש]:

 .בש"ש ננורות [דף ל"א ע"ב] לאמרר"י משום רשב"י כל תלמיד
צו
חכם שאומרים דבר שמרעה מפיו בעולם הזה שפתותיו
דובבות בקבר וכתב בשטמ"ק עלהגליון (בדפוסווילנא) בשםרבינו מנחם
חסידז"ל דובבותלשוןזבית דמתרגמינן זבהדייבא כלומר שפתותיוזבות
כאדם הישן ונוטף ריר מפיו והכי נמי קאמר גבי כומר של ענבים כיק
שאדםנוגע בו דובב עכ"לעיי"ש ומה דנקט לדמותו לזבוכן לאדםישן
וריר יוצא מפיו הוא פלא וכי לא הוי ליה לפרש כפשוטו מהו זב כמו
י בכורים פ"א ה"נ]
[שמות ג' ח'] זב"ת חלב ודבש שדרשו חז"ל [ייהילס
שהדבש זב מן התמרים וכיוצא וי"ל ונראה להשוותו עם מדרש רז"ל
שמצינו בפי הפיוט במוסף יום א' דר"ה אטומים להחיות בטללי שנה
שמצינו בשם רבינו יחיאל מפאריז ז"ל (תשא מדברי חז"ל) כשלומדים
דוזלמידים וישנים על הספר ריר היוצא מפיהם הקב"ה משמרו ועושהו
טללהחיותמתי הארץעכל"ה[.יעיז ד"ת ח"א אות ס"ה] .והנה מה שאומרים
שמועה ד"ת מפיו (לאחר פטירתו) הרי זהמעין בחינת תחיית המתיםכי
אז נקרכן באותו שעה בחינת חיים וצדיקים במיתתן נקראים חיים.
ע [שקלים דף ז'
ובמדרגה ושעהכזו יחשבוכן באמת והוא מה שאמרו חז'
ק
י
כ
ע"א]אין 8דסוץנפשות לצדיקים דבריהם הם זכדחנםהיינו כמעמרים
דבריהם (ד"ת) הם זכרונם הם בבחינת חיים ומטבלא א"צ לנפש (מצבה)
כי רק נפטר (ומת)צריכין למצבה ולאמיסוגיא בחינת ח"י כנזכר וכיק
עההו מעין בחינת תחיית המתים מה שאושרים מפיו שמועה ושפתותיו
דובבות בקבר שפיר דייק בלישניה ופירש הר"ר מנחם וסיד ז"ל הנ"ל
"שפתותיו זבות כמו אדם הישן ונוטף ריר מפיו כגאל כית התהו מעין
ושורשתחייי' כדברי הר"י מפאריז בפיוט שהוא בא מת"ת הישן וריד

דברי מהיורא תליתאי וצררה

תצג

פטף מפיו ומזה בא תחיית המתים כנ"ע ע"כ דברי רבותינוההחסינים

ז"ל יתאחדו ואחד הם וכאשר שמענו כן עוד נחזה בפושל ממש בכ"י
במהרה בימינו אמן :והגםכי עוד דברים בגו בזה גם בפנימיות הענין
בכונתדבריהראיוניםורז"ל 8ןכלזה הדברים הם כפשוטןגםכן ברור
ואנחנומאמיניםבני מאמיניםבי"ג עקרים כפשוטן אמת לאמתןוכןיהי
רצון במהרהבימינו אמן):
צז .בש"ש הגיגהניו ט"ו ע"ב] בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי,
אמרה ליהרבי ושנסני .אמר לה בתמי את אמרה לו
ב איוב חח]
בתו של אחראני ,אמר להעדייןיש מזרעו בעולם והאכתי
לאנין לו ולא נכד בעמוואין שריד במגוריו ,אמרה לו זכור לתורתו
ואל תזכור מעקהו ,מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי ,בכה ואמר
רבי ומהלמתענין בה כך למשבחין בה על אחת כמה וכמהעכ"ל הגמרא.
והמהרש"א שם תמה ההא כמה רשותם כגון עשו ויש להםעדיין זרע
בעולם ,ואפשר הלדעת רבי הזה גרעטפי שיודע רבוע ומורד בו עכ"ל
מהרש"א ז"ל ובאמת יפלא קס"ד ררבי ההא אדרבא מצינו בדברי חז"ל
ןסנהדרץ דף ח"ו ע"ב .ובניטע דף נ"ז ע"ב) מבני בניו 12ל ונמן למדו תורה
בבני ברק וכו' וכן עוד שם אולם ברשעי שמות העולם-שאני [וכמו
שכתב בקדושתלויכי לכך נזכר 2ום של אלו אומות העולםדאמכעיסים
כמה פעמים בתורהיען שלכך נברכן שנציע מהם קידוש השם גדול
במפלתם ושעלידםנעירהזאת לכךזכולכתוב שמם כמהפעמים
כנודע] אבל ברשעי ישראל גרע טפי וכמו שאמרו חז'ע נפסחיםבדחףאג'"
ס"ט
ע"בן שנהופיריתקויה מכ* ,רשל זהיתכן תירוץ המהרש"אכנ"ע.
אמנם מ ק1א טונא כית שבאת ואמרה לצי רבי פרנסני והלא
כתיב נדברים ע"ד ט"ב ובניס לא יומתו על אבות ,ושרןבודקין
י נעלם ח"ו מרבינו הקדוש מה האירע לו נכדאיתא בע"ב דף
לבצועת ,וצ
ו
ס
נ
כ
י
ד
מ
א
ת
ר
ו
צ
ב
ו
י
ת
ו
ר
צ
ו
א
ח
ת
פ
ו
מ
בעלי
בשני
ח' ע"אן בעקמו לרבי

תצד

לנברי

מהדורא תליתאייצוריו;

מקדשבעלי משנהוכו' רחקרבייונתןבן עמרם מכםוכו' ואגל פרנסני
ככלב וכעורב ,פרנסיה ,בתר דנפקיתיב רבי וקא מצטער ואמראוילי
שנתתי פתי לעם הארץ עד שנגלה שיונתן בן עמרם היה שארנו רוצה
ליהנות מכבוד התורה אמר רבי יכנסו כולם רבי לטעמיה דאמר רביאין
פורענות בא לעולם אלא בשביל ע"ה עכ'ע הגמרא ואםכן התינח בעמי
הארץזכרים שלא למדו תורה אבל נקבה דממ"לא ל"ש ~מוד הלא שיך
גבה עמי הארץ אם כן למה דחה אותה רבי מלפרנסה ונוולי י"ל דגם
בנקבות נשי עמי ד~רץשייך זה (דפורענות בא לעולם בשבילם) משום
ם נאמר [שם כ"ז
דאין נזהרות היטב בטהרת נרה ואיסורים וכיוצא חציל
נ"א] ארוד שוכב עם כל בהמה (כאשרהיו העמי הארץ בימיהם נבערים
מכל דעת ויר"א כנודע) העלכן רצה רבי לבדוק מקודם אם אינה מנשי
עמי הארץוהיינו לשיטתוכנזכר .אמנםאי קערא סובא הא קערא מש"ס
מפורשת בשף חולין [דף קג"ב ע"אן א"ך יוסף אלקלי דרוגיה אחר להאי
קרא כר' יעקב בר ברתיה (דלמען ייטב לך והארכת ימים הינו בעולם
הבא) לא חטאוהרי מפורשרהיהלו לאחרבן בחן (ריעקב) אהדששכמי
המפורסמיםוכי לאידעודבי לריעקבעד ששאלבליהודעעדיין
"זרעו בעולם (או שלא ידע כי ר' יעקב הוא בן בחר של אחר).
ש'מ
הש
י
ובפרט לפי דברי ספר היווזסין ששיא תנא [בס"ד דטתיס] י02דד הדתץת
הביא דיעות רל יעקב היה בנו ממש של (אלישע) אחר האיך לא ידע
רבו שיש מזרעו תנא כזה על כל זהקאי מה שירדה אשוסיכסכה
ספסלו של רבילהרזית לוו
יהשמיםכי טעה בקופד ושכח כרגע כל
חן
אמ
אלוהטעיותוקושירתוזרותכנ'ץ לאשרכתיבנתהליםנ'ין 1סב25ףונתנערה
מאוד אצל התנאים הקדושים המדאים האלו ובפרט אצל רבינו דשדוש
ז"'ע:
 .בש"ש בנוות [דף מ"ד ע"ב] אמר ר"ל סקר תכתיב [יבאס ד]
צח
לא ימיה קי עקר ועקרה ווציצצצך ,זרמתי לא מדה
בך עקהנימן שבבהמתך(פירש"י שתמהם עצל -כבוצת שלא תצא צפע

דולרי מהדורא תליתאי לערריה

תצה

בהטלת מט) אמר ריב"ל לאיהיה בך עקד מן התלמידים ,ועקרה שלא
תהא תפלתךעקורהלפני המקוםאימתיבזמן שאתהמשיםעצמךכבהמה.
(פירש"י שלא תהא תפלתך עקורה וכשתתפלל על בנים ,תהא נשמעת
תפלתך .כבהמה .שלא תמתין מלהטיל מים) חמ"לרי"י והנה בפירש"י
דריב'עור"ל אמדו דבד אחד והתש הך לאיהיה בך עקד טלאימתין
י זוע מביא להיות עקד ח"ו (וכהאי דאמרינן במכות [דף ט"ו
מלהשתיןכ
ן בש"ח נסימז ג' בט"ו
ע"ב] דהמהצהה נקבע עובר משום בל תשקצוועיי
ס"ק י"ג ובמשבצות זהב שם] דהמעיהה קטנים עובד בשניהם משום בל
תשקצו ומטום לאיהיה עקדעיי"שוכןביבמותניו כ"כ ע"ב] דרש ששת
איעקר מפירקיה דרב התא ופירש"י שהיה מאריך דב הונא בדישותיו
וצריכין למי רגלים ומעמידין עצמן ועלידי זה נעקרו וכדאמרינן בזה
בבכודות .וכן שם ביבמות [דף ס"ד ע"ב] בר"א בד זבדא ורב גידל ודב
חלבו עיי"ש) ואם כן מה זה דקאמר דאין תפלתו נשמעת על בניםכיון
ו ס' ע"א]
שנעשה עקר אםכן מה אתי לאשמעינןכית דקח'ע בברכותני
דאין מתפללים על מעשהנסים ממולאכיון שנעשה עקראיןלו להתפלל
על ככה שיוליד בנים ,ומטעם זה כנראה נטו התוס' מפירש"י בבכודות
שלא תהא תפלה עקורה) ופירשו דלכל תפלה קאמר
בזה ותומ' ר
"דף ה' ע"ב]דאין העולם מתקים אלא למשיםעצמו כבהמה
[כדאמרינן בחולק
ובמי משןשהן עצמו כמי שאינו עיי"ש אמנם להצדיע ושלא להשוות
פלוגתא גדולה כ"כבין פידש"י ולהתום' ובמהדמיירי בזה במי שמעכב
על פי מעשה ששמעתי מאאש"ר הה"ק
את עצמן מלהטיל מים
מהק"ש זי"ע אבדפה"ק [שהיה דיקן גדול גם בבמו אלו דק מה שהיה
מקובל העובדא אנש מפי איש נאמני רוח ומאבותיו הקדהםיסז"'ע]כי
הגה"ק ר ר' שמעלקאז"'ע מב"ש נסע פעםא'ובדרךנסיעתה דשואמץ
כל כך בתפלתו ועבודתו ומדיגת משסיו על ביאת גואל צדק מיד עד
שידע תראה לוכי פעל פשע בתפלתו על אתר אפנם פדי עברו בעגלה
בנצרד ההרתגיהמרגיש שנצרךלנקביוקטנים הלאהיהיכוללילךולירד
מהעגלהמפנירדיפת העגלה במורד ההרעלכןהמתין עדשירדה העגלה

י'י

"י

תצו

דברי מהיורא תליתאי נקררה

מההר ואז ציוה להעמיד וירד והלך לקטנים וגילו לו אח"כ מן השמים
כיהיה כמעט נגמר שיפעול בתפלתו שיבא אז משיח אךעלידי התעכבו
אז לקטנים נדחה תפלתו בזה והנה פשיטא שהיה יכול לעכב את עצמו
עדזמן המבואר באו"ח [סימן צ"ב] שמותך בדיעבד ושעת הדחק כזה שהיה
לו כדיעבד דמי ומותר לכתחלה (ואם לאהיהיכול לעכבזמן הנזכר שם
בש"ע בודאי כידוע דרכו בקדש היה לו מסידת נפש או היה משתין
מהעגלה ולמטה אלא ודאי שהיה יכול להתעכב על פי דינא) אלא
שבצדיקים וקדוש כמותוז"'עמביביו נשערה מאוד ובפרט בעת התאמצו
על ביאת גואל צדק שאז הבע"ד לוחם ומתאמץנגדו[בידעוכי אזהגיעו
כבר קצו לגמרי] בכל עת בקטרוג" ר"ל וע"כ על קץ חומרא כזו נדחה
תפלתו ועל זה הזהיר ריב"ל שאם ירצה שלא תהיה תפלתו עקודה לפני
המקום אז לאימתין בעת שצריךלהשתיןאפילו רגע אחד שאז לא תהיה
תפלתו עקורהודחויה בשום פעם גם כשמתשללעל הגאולה שלימה כנ"ל
וכדי שלא לתת פתחון פה להמקטדג אפילו בכל דדן בשום פעם כנ"ל.
אמנם פשוט שזה לא שייך רק לצדיק הדור וקדוש כמו הגאון ר ר'
שמעלקא מניקלשבורג ז"'ע הנ"ל שהיה מחמיר גדול וסביביו
נשערה מאוד כנזכר אמנם לאנשים כערכנו אין טוב כלל לדמזמיר
בדמיונות באמצע התפלה אז פסוקי דזמרה שצריך לנקבים קטנים או
גדולים וכמו שהזהירו על ככה רבותינו ואבותינו ז"'ע כי המחמיר בזה
הרי זה סיקל בכונת תפלתו ובלבול דעתו בעצת היצר שנדמה לו כן
וכמו שכתבתיבחי'נמוקי אודחחיים [סימן ג'] באורך(חטאניביהוד הגה"ק
מהר"שהנ'"לובענין התאמצותעל הגואל צדקוכנ'ע) והשם הנברךינחש
במעגלי צדק למען שמו ויקבל תפלתינו ויגאלנו במהרהבימינו אמן:

בבכורות כנ"ל דנתקבלה תפלתו מי שמערם
צט .ובמ"ש
י כבדמה וכאץ .ומה זה פריכות לקיבול תפלתו
תו
תמ
הצ
ע
י"ל על פי דברי הש"ס ברכות [דףי"ג ע"ג ובדף נ"ה ע"א] בעניןעית

דברי

מהיורא תליתאי הצרורה

תצו

תפלה שחושב שמכוין כראוי בתפלתו בכונותיו ועלידי זהאינו מתקבל

[תתן מ"ש בזה בת" ר"ת מהדורא תנהנא אות ה' ובמאמר הלקוטות אות מ"ז).
והנה בזהיובן מ"ש שם בחה~ן [דף ה' ע"ב] אדמ ובהמה תושיע ה'בני

אדם שהן ערומים בדעת (לכוין בתפלתו כראוי בדעת ערומה ועמוקה)
וכשימין עצמן כבהמה (שחושב באמת שלאידעלכוין כראוילפני השם
יתברך דק הוא מתפלל כאדם פשוש מאד בבחי' בהמה לפי עדך מעלת
השי"ת וגובהו) לזה תושיע ה' (שאין לועיון תפלה שמכוין ובא לידי
כאב לב אח"כ כנ"ל) וגם זהו שאמרו [חייזין פ"ט ע"א] שבני אדם
משימין עצמן כאין (היינו בדרך הנ"ל) עלידי זה אין תפלתו נעקרה
ומכוון לדברי התוס' הנ"ל:

ק.

בש"ש 10כה [דף מ"ט ע"בן גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה צדקה
בממונו גמילות חסריםבין בגופובין בממונווכו'פירש"י
גמישת חסדים בין בגופו .כגון מספיד למת נושאו קוברו משמח חתן
מלוה חבידו בדדךעכל"ה[ .ועייז מ"ש בד"ת ח"ו אות ק"אן.ניפלא מדוע לא
ם שהואבגופולילךאליוולרבץלפניו(וכדאמרינן [ננדריט
נקטביקורחחי
ע"א]) והלא ביקש חולים הוא יותר עיקד ונחוץ (בשביל שהוא פקוח
נפש ודוחה את השבת בחולי מסוכן ר"ל) מקבורת המת ולנושע וכיוצא
וכמ"ש דומב"ם [הלכות אבל פ"ר הלכה דון 1ביק1ד הולים הרס מצוה על
הכלוגם מפורש בש"ס ב"ק[יף ק' ע"א]עה"ב נשמות ר"ח כ ],ושדעת להם
את הדדך זו גמ"ח ,ילכו זו ביקור חולקם .בה זו קבולה .והרי דחשב
הגמרא ילכוזו ביקור חולים (שהוא ממצות שבגופו כנ"ל) קודם בהזו
קבורה ולמה השמיט רש"י ביקוד חולים כנ"ע ,וי"ל מש"ס
[חיים
י
'
נ
ה
רף מ' ע"אן מעשה מתלמיד אחד מתלמידי דבי עקיבא שחלה נכנס דבי
עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו חיה אגל דבי התחתני יצא דבי
ם כאלו שוקי דמים .פי' המפרש
עקיבא ודרש כלמי שאיש מבקרחחי
וגם הדא"ש קום מפני שבני אדם שנכנסים לבקרו עושים לו לחולה כל
צרכיו וכן עוד אמדינן שם בנום רב דימי כל ששרט מבקר את החולה

י

תצח

דברי מהיורא תליתאי עררתן

גורםלו שימותעיי"ש .ולפי זה שפיר מה דלא נקיט רש"י בזה (בסוכה)
ביקורחולים בכלל גמילות חסדיםכיקדהיה נראה כאלו הוא רקגמילות
חסדי"ם כשמו כל הוא רק אם ירצה לעשות חס"ד בגופו
לבקר
חולים ואם אינו הולך לא עשה חסד(עזיא לפנים משורת הרע) אמנם
ם העץ
באמת אררבא תמיר הוא ביותר והואחיוב גמר אם לא ביקרחווי
זה כשופךדמים ממש כנ"לעלכן לא חשבו רש"י בזהכדי שלא לחשוב
להקל בגודל ערך חומרתו כנ"ל:

הילך

קא .בזוה"ק פרשת ויצא [דף ק"מ ע"אאיתזכירה לסבואיתזכירה
לביש אית פקידה לטב ואית פקידה לביש וכו' ושם
[בסוף העמודן בך נש כד צלי צלותיה לא יימא עליהזכרני ופקדני בנע
דאיכא זכירה ופקידה לטב וזכירה ופקידה לביש.וזמינין לנמלא מלה מן
פומא ואתיין לאדכרא חובוי דבר נש ולענשא ליה בר אי איהו זכאה
שלים דכד בדקוי חובוי ההיא זכירה ופקידה לביש לא ישכחוןלי כגת
א (נחמיה) דאמר [נחמיה ה' י'ט] זכרהלי אלוה לטובה ,דהא בכל אתר
עיר
דבר נשצלי צלותיה יכלול גרמיהבין סגיאע בכללא דסגיאע עבל"ה.
ובאור החמה שם מביא יש מפרשכי לא יאמר במתם זכירה זכרני רק
זכירה לטובה וכמ"ש אח"כ דעזרא דאמר זכרה לי אלוק לטובה
י
ע
'ק
כר
משמע מזה דגם עזרא לא סמך על זכותיה לומר סתם "זכרה לי"
(סיים) לטובה ואנן מה נעני אבתויה בדרא ריתמי בודאי כל אחד קעש
לנפשיה בזהעלכן שפיר נהגתילעצמי בנוסחיעלהויבא (בתחלה) שאש
שמרים"ויזכרזכרוננוופקדוננו"לסמוך שם תיבת"עיבה"היינוחברותם
ופקדוננו נלטובה]וזכרת אבותינווכו' (וקאיקיטובה" על שניהם זכרונם
לביש) ,ואע לומה דמה
ופקדוננו שתהיה זכירה ופקידה לסב
והאומרים אח"כוזכרון כל עפךבית ישראללפניךלשליטה 'לטובה"זהו
כבר התיקת לשת להשמר מזכייה ופקידה לביש .כ) וגם מפני שאט
אומרים אח'צ שזכרון כל עמךבית ישראל'הוי זה נכלל עצמו בסגיאץ
 .נצה זה אהד,
כל בית ישראל כמ"ש בזוה"ק שם (ע"ב) יזיקיגר

היא

היא
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תצע

ושתי תשובות ברבך .א) רמה שאנו שמדים אח"כלפליטה 'לטובה" כנ"ל
היא שרתע רחיקא אפסקיה מתיבות זכרונם ופקדוננו (ומפסיקים בלשת
נוסח "וזכרת אבותינו וזכרון משיח בן רור עבדך וזכרת ירושלים עיר
קדשךוזכרון כל עמך בית ישראללפניך לפליטה") ע"כ הוא דחיק ואתי
מרחיק לומר רקאי על שלפניפניו (הרחק כל כך מאור) לתיבות"זכרוננו
ופקרוננו" .ב)ושייך אררבא יותר לומר דדצא שייך אדסמיך ליה וזכרון
כל עמך בית ישראלכי זכרת "כל בית ישראל" בודאי וצא לטובה כנ"ל
ולא קאי אררחוק מלפני פניו כנ"ל .ע"כ צריך לומר זכרוננו ופקדוננו
לצבה וכמ"ש במקום אחר בזוה"ק האי מאן דצלי צלותא לפרשא כדקא
יאות בגין דלא למיהב מקום למקטרגא וכף (וכנודע) .אולם הביא שם
בהנה"ח בשם מרן מהרה"וז"'עכי שיבוש הוא הפירוש הנ'ע רק הכונה
(בזוה"ק) לומר שלאיזכיר את עצמו כלשקיחיד אלא בשיתוף רבים כמו
השונמית שאמרה (מ"ב ד" ,ג] בתוך עמי אנכי יושבתכי יקטרגו אלא
אם הואתסיר גמור כעזרא שאפילו שאמר בלשתיחיד לא אענשעכל"ה.
וכדאי הוא מרן מהרח"ו לסמוך עליו אפילו שלא בשעת הדחק.
אולם,ניעו (בנומןיעלה ויבא)ערייןאיןזה מעלה ארוכה כלל דהא
כית רקאמר אח"כ"וזכרת כל עמךבית ישראל" הוי בעל כרחו
הטסת לשת "זכרוננו ופקרונם" לא קאי על כלל ישראל כולו (דאםכן
למה אמרו בכפיל"א אח"כ וזכרון כל עמך בית ישראל כנזכר) ומ"ש
זכרוננ"וופקדונב"ו טא"ו בסוף לשוןרבים בעל כרדדהייע עלבניביתו
ודגלתם אליו או (כשמתפלל בצבור) על הצבור שמתפלל ועפשןיצר
הנדיין צריך בושש ובודאי יש חשש ,כי הצבור שהתפלל ונטשןובפרט
בניביתו בלבראינם כדאיםלוכירה ופקידה ואם ספק ח"והיא אםזכירה
ופקידה לביש פותחין את פנקסו ומי יאמר זכיתי לבי סדותי מחטאתי
(גם עם רגלוים כנ'ע) אשריוכל לרמות את עצמולצערא (נחסנה)וף'כ
כשיצמרבלשוןזכרונכםופקדוננ'ץ[לטובה]כנ'אלוכוללא"נצדתובלשת
רבים כנ"ל וגם לסיוע כיק ששמר בסוף וזכרת כל עמך בית מבדאל

תק
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(אפילו בריחוק מקום התפלה ולשונו כנ"ל)חזי לאצטדופי לטובה .עכ"פ
ז כ"ת מהוורא ו'
הירא ורך הלבביוכלליזהרכפי מנהגינו הנ"ל [ועלזיקמ
אות ע"ב]:

קב .למען אחי ורעי ארבדה נא שלום בך למען בית ה' אלקינו
אבקשה טוב לך[ .תהלים קכ"כ ח'] יש לדקדק האיך
העמיד זה דוד מלכנו לומד זה כל אחד מישראל גם בסוף גלותנו
ובחשכות וקלקול העולם ועונות הדור "למען בית ה' אלקינו אבקשה
טו"בלך".היינו שיבנהבית המקדשכדי שיקריבו קרבנות בו כמו שהוא
עלפי התודה(אין טו"ב אלא תוד"הכרבדיחז"ל [כרכות דף ה' ע"א])וזהו
טוב לך לבית המקדש .אמנם הדי יהיה ח"ו מקום למקטרג לומד הדי
כברהזהיר הקב"העלידינביאיו [יעשה א' הא] למהלי דובזבחיכםוגו'
[משלי כ"א ג'] עשן משפש וצדקה נבחר לה' מזבח בגלותנו על ידי
הנסיונות הגדולות בשפלות מצבינוהרוחנייוהגשמייואיך נבקש עלבנין
בית המקדש ואיה זכות טענותיה על ככה ,הצל זה שפיד הסדיר טענתו
והקדים דוד מלכנו בדוח קדשו ולשונו .למען אחיורעי (שהם הצדיקים
כמ"ש האודהחיים הקדוש בפרשת בהר [בד"הוכיימוך אחיךוגו']היינו
הל"ו צדיקים שישנם בכל דוד כדאמרינן בש"ס [סוכה ב"ה ע"כ]ובתיזוה"ק
[חכ"א נ' ע"ב] שהם ע"ב היינו ל"ו בארץ הקודש וכנגדן בחו"ל] הלא
בשבילםעכ"פכדאי לבנותבית המקדש אשד הטהיעבדוהובהיכל קדשו
ע"כ למענם) אדברה נא שלרום (שהוא מלכותביתדי'דכדאמדינןבמדיד
נשא) בך למען בית ה' אלקים אבקשה טוב לך (שיבנה בטהרהבימינו
בזכותם ויעבדוך כנ"ע שם בבית המקדש) בביאת גואל צדק במהרה
בימינו אמן:

בריך רחמנא דסהען .עדכען .ס"מתיבענין אבקשהטוב.בכי
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תקא

הוא שםאבי הקדושזי"ע.ואני תפלהכןיוסף השםיתברך בכ"ע
בחלקים הבאים .במהדורא בתר מהדורא .בדבה"י תור"ה .יופיע

עלינו אורה .ובבנין בית הבחירה .במהרהבימינו:
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